ZPRAVODAJ
z Přibyslavic a Radoškova
Milé čtenářky, milí čtenáři,
věřím, že jsme si dostatečně užili zimní radosti –
sáňkování, lyžování a příjemné pobyty na tuzemských
i zahraničních horách – a bez větší újmy jsme přečkali
starosti se zimou spojené – lehčí i těžší nemoci,
zledovatělé a špatně průjezdné silnice i mrazivé počasí
– a už nedočkavě vyhlížíme oteplení a příchod jara.
Příjemnější teploty lákají ven, kam se můžeme
vydat na procházku, kde začneme připravovat své
zahrádky na nadcházející sezónu a v neposlední řadě se
můžeme zúčastnit jarních akcí, již tradičně konaných v
naší obci.
Hned první dubnovou sobotu vás zveme na úklid
obce v rámci celorepublikové kampaně Ukliďme Česko.
Naše děti možná zaujme i vlajková hra, která bude úklid
doprovázet. Odpoledne pak můžete něco koupit nebo
prodat na sokolském bazaru. Oslava pálení čarodějnic
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opět proběhne na dvou obvyklých místech:
u radoškovské sokolovny, kde děti potěší zábavné
pozdní odpoledne s čarodějnickou tématikou,
a na fotbalovém hřišti pod taktovkou SDH Přibyslavice.
7. května si lampionovým průvodem připomene padlé
partyzány a 19. května si zatančíme na přehlídce
dechových hudeb, na níž zahrají hned tři dechové
kapely. Mateřská škola nás pozve na jarní program,
kterého se zúčastní také rosičtí Dudáci Tryhuci.
Samozřejmě také zavzpomínáme na uplynulé
události a předložíme vám témata, která v současnosti
zaměstnávají naše zastupitele. V článku paní Rafaelové
se pak dočtete, s jakými záležitostmi se potýkali
zastupitelé v posledním roce 1. světové války, tedy
přesně před sto lety.
Příjemné čtení a prosluněné jarní dny vám přeje
Zuzana Kozlová

Oprava chybné informace z minulého čísla
Omlouvám se za chybu v předchozím čísle zpravodaje a dodatečně děkuji myslivcům za přípravu výborného guláše
na rozsvícení vánočního stromu.
Andrea Kavlíková

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELŮ
Obec pokračuje v jednání se zástupci společnosti
FVE 16, s. r. o. Tato společnost má zájem do objektu
stávající fotovoltaické elektrárny umístěné na pozemku
p. č. 910/7 vybudovat přípojku vysokého napětí 22 kV
a dále toto zařízení rozšířit o kioskovou trafostanici
a bateriové úložiště. Trafostanice bude tvořená
železobetonovým kioskem a bateriové úložiště dvěma
bateriovými kontejnery. O tomto záměru byli občané
informováni zástupcem firmy na veřejné schůzi
zastupitelstva konané 9. 3. 2018.
Na této schůzi byl také schválen záměr prodat lesní
pozemky p. č. 712 a 713/16 oba v k. ú. Přibyslavice
u Velké Bíteše jedinému zájemci – Benediktínskému
opatství Rajhrad, které je vlastníkem sousedních
lesních pozemků. Odkoupením lesních pozemků
od naší obce se vytvořil ucelený lesní celek. Tímto

krokem vyšla obec vstříc Benediktinskému opatství
Rajhrad, které v loňském roce podpořilo plán obce
vybudovat na ulici Radoškovská chodník pro pěší tím,
že obci darovalo část potřebného pozemku
v sousedství bývalé myslivny.
22. 3. 2018 bylo vyhlášeno konkurzní řízení
na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky
příspěvkové organizace Mateřská škola Přibyslavice.
Výběrová řízení tohoto typu je možné podle § 166
odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů vyhlašovat jednou za 6 let, a tím je
zřizovatelům školských zařízení umožněno otevřít
pracovní pozici všem případným zájemcům.
Do výběrového řízení se může přihlásit jakákoliv
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osoba
splňující
požadavky
kladené
na ředitele/ředitelky mateřských škol, tj. i stávající
ředitel/ředitelka. Provedením konkurzního řízení se
potvrzuje oprávněnost setrvání stávajících vedoucích
pracovníků v jejich pozici nebo se pozice obsazuje
pracovníkem novým.
Byla schválena nová obecně závazná vyhláška
č. 1/2018 o nočním klidu a regulaci hlučných činností
na území obce Přibyslavice. Jedinou změnou oproti
vyhlášce z roku 2017 je zkrácení nočního klidu na
dobu od 03:00 do 06:00 hodin ve dnech, kdy se konají
veřejné akce:
• 30. dubna – tradiční oslavy pálení čarodějnic,
• 19. května – Festival
dechových
hudeb
Přibyslavice,
• 1. června – taneční zábava Letní noc SDH
Přibyslavice,
• 22.–23. června – Tradiční přibyslavická pouť,
• 7. července – taneční zábava – soft-tenisový turnaj,
• 24. srpna – festival – Barbarská osada,
• 25. srpna – festival – Barbarská osada a taneční
zábava – TJ Sokol Přibyslavice a
• 1. září – taneční zábava – SDH Přibyslavice.

zůstává povinnost zdržet se o nedělích a státem
uznaných dnech pracovního klidu v době od 6:00 do
22:00 hodin veškerých činností spojených s užíváním
zařízení a přístrojů způsobujících hluk.
Žádáme občany obce, aby neparkovali na místních
komunikacích, které toto parkování neumožňují. Dle
silničního zákona při stání musí zůstat pro každý
směry jízdy volný alespoň jeden jízdní pruh široký
nejméně 3 metry. Při zastavení musí zůstat volný jeden
pruh pro oba směry jízdy, široký nejméně 3 metry.
Dále žádáme občany, aby neparkovali ani na veřejných
prostranstvích (zejména na veřejné zeleni), neboť
v tomto případě se dopouští neoprávněného záboru
veřejného prostranství dle zákona č. 251/2016 Sb.,
o některých přestupcích, a hrozí jim uložení sankce.
Toto opatření má zajistit, aby na silnicích zůstal
dostatečný průjezd pro stroje údržby, popeláře,
záchrannou službu nebo hasiče.
Svoz nádob na bioodpad bude v Přibyslavicích,
v Radoškově a ve Spáleném Mlýně zahájen od dubna
v obvyklé svozové dny.
Za zastupitele Přibyslavic
Jana Pavlů

Mimo tyto dny a 31. prosince je dobou nočního
klidu doba od 22:00 do 6:00. Ve vyhlášce i nadále

STALO SE...
Masopust bez půstu
Stejně jako každý rok i letos prošel naší obcí
masopustní průvod masek. Tento rok ovšem s jednou
změnou. V rámci Chasy jsme si na schůzi odhlasovali,
že ostatkovou zábavu nebudeme organizovat ve stejný
den s průvodem, ale uspořádáme za ni později nějakou
náhradu. Bylo tak rozhodnuto hlavně proto, že příprava
zábavy, samotná zábava a následný úklid nás zaměstnají
na celý víkend, a když k tomu ještě připočteme
maškarní průvod, je to opravdu
zápřah.
S vědomím toho, že nás tedy
nečeká
směna
za barem,
ani
povinnosti spojené s úklidem, jsme se
vydali do ulic naší vsi. Vědomí toho,
že nemusíme nikam pospíchat, naše tempo oproti
minulému roku značně zpomalilo. Díky tomu jsme

k posledním domům přišli až po setmění, za což bych se
chtěl jménem všech zúčastněných omluvit.
Složení masek bylo letos velice pestré a kreativitu
jejich autorům rozhodně nelze upřít. V průvodu se
například objevila trojice bezdomovců, dva letci i se
stroji, trojice jeptišek, smrtka, balík popcornu, beruška,
upír, policista, motýl a mnoho dalších. Některé masky
náš průvod doplnily později, jiné zase z důvodů náhle
únavy opustily v průběhu ☺.
Po skončení průvodu se masky
přesunuly do sálu hasičské zbrojnice,
kde
pro
ně
bylo
připraveno
občerstvení. Všichni účastníci zde poté
hodovali, tančili a společně se těšili na
další akce, které nás tento rok ještě čekají.
Martin Kavlík
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Sokol s olympijským nádechem
U
příležitosti
nedávno
skončených
zimních
olympijských her v korejském Pchjongčchangu
do moravské metropole zavítal projekt Olympijský
festival. Pavilon Z brněnského výstaviště se po dobu
17 dní přeměnil na místo, kde se u příležitosti
olympiády setkávali sportovní nadšenci, aby fandili
českým sportovcům v dějišti her a sami si aktivně
zasportovali.
Tuto úžasnou příležitost jsme si my sokolové
nemohli nechat ujít. Proto nás napadlo, že
zorganizujeme pro děti výlet na tuto akci. V sobotu
24. února jsme se tedy sešli a vyrazili na brněnské
výstaviště.
Po vstupu do areálu na nás opravdu dýchla
olympijská atmosféra, určitě větší než ta, kterou zažívá
„běžný divák“, co sleduje olympiádu pouze v televizi.
Vidět například curlingovou dráhu naživo v nás zbudilo
úžas i respekt k těm, kteří tento sport provozují, protože
v televizi jsou velikosti a vzdálenosti, na které se
sportovec snaží kámen umístit, dosti zkreslené.
Děti mohly vidět či si vyzkoušet takové sporty, jako
jsou curling, běžecké lyžování, biatlon, skeleton, boby,
snowboarding, krasobruslení, skoky na lyžích a řadu
dalších. V rámci Olympijského festivalu se představilo
více než 30 sportů.
Možnost vyzkoušet si např. sjezd na snowboardu
jsme využili, i když zrovna o tento sport byl obrovský
zájem a museli jsme asi hodinu a půl čekat ve frontě,
než jsme se dostali na řadu. Ale to nám nevadilo,

protože během této doby jsme mohli sledovat
na všudypřítomných obrazovkách živě předávání zlaté
medaile jedné z největších hvězd této olympiády Ester
Ledecké za paralelní slalom ve snowboardu.
Všechny děti v naší skupině si vyzkoušely stát
na snowboardu poprvé a určitě, až se jich někdo zeptá:
Kdy jsi poprvé stál/a na snowboardu?, s radostí odpoví:
No přece na olympijském festivalu!
Mimo jiné byla také zastoupena spousta letních
sportů. Viděli jsme zázemí České televize a Českého
rozhlasu, prohlédli jsme si oficiální oblečení našich
reprezentantů, vyfotili jsme se s oficiálním maskotem
her v Koreji a potkali jsme i skutečnou olympioničku –
a to Lucii Hradeckou, která nás reprezentuje v tenise.
Velké, a asi hlavní pozitivum, tohoto festivalu jsme
spatřili v tom, že to vlastně se současnou nejmladší
generací není tak špatné, jak se občas tvrdí. Na všech
dětech bylo vidět, že sport je baví, a když jim to rodiče
umožní, že pouze nesedí u počítače či televize. A to
přímo potvrdily i televizní a rozhlasové reportáže
z tohoto krásného festivalu, kterých bylo během konání
olympijských her nespočet.
Všichni, kteří jsme se zúčastnili tohoto výletu, jsme
byli z akce nadšeni, a pokud to bude možné, tak během
příštích olympijských her – tentokrát letních – tuto akci
rádi zopakujeme!
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Za TJ Sokol Přibyslavice
Jiří Fryč

Březnové posezení se zastupiteli
V pátek 9. března proběhlo jedno z dalších pravidelných
zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice. Zastupitelů
se sešlo pět a veřejnost zastupovalo něco mezi 10–15
občany. Mezi těmito nechyběli již pravidelní matadoři,
kteří se snaží účastnit pravidelně. Tentokrát se
diskutovalo opravdu dlouho – 2,5 hodiny! A o čem?
Mimo pravidelné body programu, jako jsou
rozpočtová opatření, účetní závěrky či směny pozemků
(především z důvodu, aby nám silnice vedly skutečně
po obecních pozemcích a aby někteří občané v dobré
víře, že obhospodařují vlastní zahrádku, nečinili tak
na pozemku obecním), bych zmínil rád některé další.
Jednání navštívil zástupce společnosti FVE 16,
s.r.o., který přítomným oznámil záměr umístit
do pronajatého areálu novou trafostanici doplněnou
bateriovými kontejnery. Společnost tak získá možnost
lépe časově rozložit vyprodukovanou elektrickou
energii do sítě. Mimo jiné z toho vyplynulo, že je to
více ziskové pro tuto firmu. A tak jeden z přítomných
posluchačů navrhl zastupitelstvu, že když je to
výhodnější pro firmu, že by to mohlo být výhodnější
i pro obec (rozuměj: že by se to mohlo projevit
na nějaké té koruně navíc, kterou společnost odvádí
obci za pronájem pozemku). To se nakonec ukázalo
jako dobrý argument a obec proto o tomto bude dále se
společností jednat.
Toto je zrovna jeden z příkladů, proč se účastnit
těchto jednání – můžete dávat konkrétní podněty
k projednávaným tématům a pomoci tak obci ušetřit
či vydělat nějakou částku do obecního rozpočtu.
Došlo také na zmínku o tom, že připravovaná
rekonstrukce hlavního průtahu obcí (ul. Radoškovská),
bude možná posunuta o jeden rok, protože jeden
ze spoluinvestorů této akce – Jihomoravský kraj –
nebude možná mít v rozpočtu pro tento rok na opravu
dostatek finančních prostředků.

Tak snad se tak neděje proto, jak známe
i z celostátní politiky, kdy se něco před volbami slíbí
(předloni se totiž konaly krajské volby) a pak se od toho
upustí. Obec přislíbila, že se v této věci bude snažit
aktivně jednat s příslušným odborem JMK. Tak jí v této
věci držíme pěsti, protože hlavní silnice už začíná svým
technickým stavem ztrácet důvod být takto vůbec
nazývána.
Došlo také na projednávání poměrně palčivého
problému v obci – a to parkování vozidly na obecních
komunikacích. Když to vezmeme z hlediska zákona
(který říká, že při zastavení musí zůstat jeden volný
jízdní pruh pro oba směry jízdy široký nejméně
3 metry), tak v obci je opravdu minimum míst, kde
můžeme takto auto odstavit.
Všichni to známe, že občas potřebujeme zastavit
někde, kde je silnice úzká a potřebujeme třeba něco
naložit. Nebo třeba přijede návštěva. To jsou výjimečné
situace, kterým se nevyhneme a dají se tolerovat.
Ale přiznejme si, že jsme někteří, kteří parkujeme
pravidelně tam, kde se nemá, i třeba jen proto, že se
nám zrovna nechce otvírat brána nebo proto, že už
jedno auto ve vjezdu je a museli bychom znovu
vyjíždět, kdyby chtělo později odjet dříve než já.
Zvláště naléhavý je tento problém v zimních měsících,
kdy to ztěžuje průjezd obecního traktoru, který se snaží
udržovat sjízdnost vozovek při sněhové nadílce.
A tak věřím, že tento článek přispěje i k tomu, že se
budeme snažit parkovat co nejvíce na našich vlastních
pozemcích a ne na silnicích, které k tomu svými
prostorovými
parametry
nejsou
přizpůsobeny.
A pochvala všem, kteří tak činí již nyní.
Jiří Fryč

ZE ŽIVOTA OBCE
Památník k uctění obětí 1. a 2. světové války
V letošním roce si připomínáme významné výročí 100 let od ukončení 1. světové války. Při této příležitosti bychom
rádi věnovali památník padlým vojákům z naší obce a oživili osudy těchto mužů. Zavzpomínejte s námi při čtení níže
uvedených jmen. Možná poznáte příbuzného, o kterém se mluvilo ve vaší rodině, nebo vlastníte dopisy,
fotografie a jiné dokumenty. Uvítáme a rádi doplníme i drobnou vzpomínku.
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Pokud znáte další jména obětí 1. nebo 2. světové války, která nejsou uvedena v seznamu, prosím, informujte nás
na obecním úřadě u paní starostky nebo u paní Rafaelové.
Děkujeme a těšíme se na vaši spolupráci.
Přibyslavice:
František Fuksberger z č. 2, Jan Stefan a Vincenc Štefan z č. 4., Karel Sojka z č. 14, František Procházka z č. 41,
Antonín Cypris z č. 45, František Srbecký z č. 49, Stanislav Štefan z č. 51. v zajetí zemřeli Josef Prokeš z č. 17,
František Oplatek z č. 20, František Moudrý z č. 57, doma na následky zranění zemřel Hynek Urbánek z č. 18.
Otmarov:
František Mach z č. 105, Josef Burian z č. 107, Eduard Bartoš a Stanislav Bartoš z č. 111, Ludvík Limberk z č.
114, Karel Studený 119, v zajetí zemřel Jan Hudec z č. 112, doma na následky zranění zemřel Lambert Burian z č.
106.
Radoškov:
Jan Karmazin, František Žák, Rudolf Čech.

HISTORICKÉ OKÉNKO
O čem jednala Obecní rada v Přibyslavicích před 100 lety
Ohlédneme-li se o 100 let zpátky, ocitneme se v r. 1918,
posledním roce 1. světové války. K jejímu ukončení
došlo podepsáním světového míru v ranních hodinách
dne 11. listopadu. Na začátku roku však ještě nikdo
netušil, že válečné útrapy brzy skončí. Proto v r. 1918
Obecní rada v Přibyslavicích, stejně jako předešlé
válečné roky, musela řešit válečné půjčky, nedostatek
financí a další potíže způsobené válkou.
V tomto roce se zastupitelé sešli poprvé až v březnu
ve složení Jan Hotárek jako přesedající, Antonín
Doležal, Hynek Urbánek, František Krejčí, Josef
Stehlík, Gustav Zvěřina. Přizván byl O. Mertha,
zástupce velkostatku, jakožto největšího poplatníka.
Někteří členové zastupitelstva, včetně starosty Jana
Oplatky, chyběli, protože dosud bojovali na frontě. Jako
vždy na začátku roku, tak i teď se projednávaly obecní
účty z roku předešlého. Účty byly nejprve na 14 dní
poskytnuty k volnému nahlédnutí a opsání, na což byla
veřejnost upozorněna vyhláškou na obecní tabuli. Poté
účty zkontrolovali přehlížitelé G. Zvěřina a Fr. Krejčí.
Ti shledali vše v pořádku. Veškerý příjem v r. 1917
činil 5941 K 96, vydání 4424 K 02. Přebytek byl uložen
u úřadujícího radního, 1000 K určeno pro budoucí
příspěvek silničnímu výboru na výstavbu silnice
ke Spálenému Mlýnu. Druhým bodem jednání bylo
sestavení rozpočtu na r. 1918. Rozpočet byl bedlivě
i náležitě zkoumán a následovně najisto postaven:

příjem 915 K, vydání 4746 K, schodek se jeví 3795.
Obecní výbor jednohlasně rozhodnul, aby k úhradě
schodku byla vybírána přirážka 300 % ke všem v obci
předepsaným daním, kromě osobní daně z příjmu.
Další zasedání se konalo až v červnu. Projednávalo
se nařízení c. k. okresního soudu ve Velké Bíteši, aby
Obecní rada zavedla knihovní pořádek ohledně
pozemku Františka a Berty Balášových. Jednohlasně
bylo usneseno odprodat výše zmíněným manželům
62 m² pozemku, který zabrali z obecní zahrady ke svojí
stavební ploše, za cenu trhovou 62 K. Kupní cenu bude
sražena z pohledávky kupitelů vůči obci za odstoupení
pozemků kvůli výstavbě silnice.

Za dva týdny se rada sešla znovu a řešila se další
válečná půjčka, tentokrát už osmá. Obnos byl
Moravským zemským výborem určen na 6000 K. Obec
si tedy ve spořitelně ve Velké Bíteši vypůjčila částku
5520 a poskytla ji válčícímu Rakousku-Uhersku. Je
zajímavé, že v sousedním Radoškově si s výzvou
k půjčce poradili jinak. Udělali sbírku mezi lidmi
a Moravskému zemskému výboru pak jednoduše
oznámili, že příslušná částka se nevybrala.
Druhým bodem jednání byl požadavek Zemského
výběrčího úřadu v Brně na proplacení léčebných výdajů
příslušníka obce Stanislava Topinky. Obecní rada
po prozkoumání majetkových poměrů a příjmů lesního
Topinky z Barochova, otce léčeného Stanislava, se
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jednomyslně rozhodla výdaje neproplatit. Třetím bodem
jednání bylo nařízení c. k. okresního hejtmanství
ve Velkém Meziříčí k uspořádání sbírky ve prospěch
pohořelých z Velkého Meziříčí. Obecní výbor
rozhodnul udělat sbírku dům od domu a spojit ji
s podporou brněnského divadla. K vybraných
prostředkům obec přidá 100 K. Celá částka se pak
rozdělí na polovinu mezi postižené požárem a národní
divadlo v Brně. Co vedlo k rozhodnutí podpořit divadlo,
se ze zápisů nedozvídáme.
Další schůze proběhla 1. září, tentokrát už za účasti
starosty Jana Oplatky. Projednával se pronájem obecní
honitby. Dosavadní pronájem byl prodloužen do r.
1924. Dále byli vybráni úřadující radní Jan Hotárek
a radní Hynek Urbánek jako zástupci obce k jednání
Stavebního úřadu v Brně. Jednat se mělo o úhradě
nákladů na plánovanou stavbu nouzové silnice ke
Spálenému Mlýnu. Dále rada řešila vyplácení
vojenských vyživovacích podpor. Bylo rozhodnuto, aby
ten, kdo bude mít vyplácení podpor na starost, odečetl
z každé podpory 20 halířů jako poselné a poštovné
a dalších 10 halířů pro sebe za práci a zodpovědnost.
Na závěr schůze rada schválila záměr správce školy
svěřit postavení okapu na školní budově staviteli
V. Kédovi z Velké Bíteše.
Následující setkání zastupitelů proběhlo až
11. prosince. Světová válka už skončila, ale do jednání
rady se tato skutečnost nijak nepromítla. Hlavní

předmětem schůze byla stavba silnice ke Spálenému
Mlýnu. Obecní rada vzala na vědomí ujednání
Stavebního úřadu v Brně, podle něhož má obec
do konce roku zaplatit 3000 K na stavbu této silnice.
Protože zastupitelé měli k dispozici pouze 2000 K,
usnesli se, že 1000 K vyberou urychleně v obci dle daně
přímé, aby povinnost mohla býti vykonána. Dále Obecní
výbor vzal na vědomí prohlášení úřadujícího radního
Jana Hotárka, krejčího z Otmarova č. 24, který se
z důvodů zdravotních, rodinných a hospodářských
vzdává své funkce a to hned dnešním dnem. Účty složí
do 14 dnů. Na závěr bylo rozhodnuto o zřízení místa
obecního posla, hlásného a hotaře (hlídače) v jedné
osobě. Padl návrh, aby tento zaměstnanec převzal
i práci školníka, by tím získal větší příjem.
Poslední schůze obecního zastupitelstva v tomto
roce byla narychlo svolaná na 31. 12. Jelikož se
nepodařilo vybrat 1000 K na stavbu silnice
a stavebnímu úřadu se muselo zaplatit do konce roku,
byla obec nucena vzít si krátkodobou půjčku 1500 K,
splatnou během následujícího roku dle postupu
vybraných přirážek. Na závěr ještě došlo ke zvolení
revírníka Gustava Zvěřiny a obchodníka Karla
Procházky za přehližitele obecních účtů a poté se
všichni zastupitelé odebrali domů oslavovat prvního
mírového Silvestra.
Lenka Rafaelová, lenkaraf@gmail.com

ZVEME VÁS

KERA MICKÁ DÍLNA V PŘIBYSLAVICÍCH
Jste tvořiví?
Rádi byste si vyrobili keramické předměty,
kterými potěšíte sami sebe nebo své blízké?
JSTE VÍTÁNI!
Pro rezervaci místa a bližší informace pište na e-mailovou adresu jitkased@seznam.cz
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TJ SOKOL PŘIBYSLAVICE
ZAPRVÉ:
UKLIĎME PŘIBYSLAVICE
10:00
sokolovna Přibyslavice
čaj a malé občerstvení připraveno
jarní úklid obce
soutěž pro děti
LETEM SVĚTEM S VLAJKAMI
děti do 10 let pastelky s sebou
ZADRUHÉ:
NOVÝ BLEŠÁK
přines, co nepotřebuješ (a někdo by
využil), o prodej za symbolickou
cenu se postarají sokolíci
nebo prodej hodnotnější věc za
rozumnou cenu
co:
oblečení,
knihy,
nástroje,
nářadí, čínský porcelán atd.
přines 7. dubna nebo dopředu do
sokolovny (pátek od 17:00)
16:00 otevřeno pro kupující

ZATŘETÍ
VÝSTAVA HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÍ Z OBCE
Představení studií na rekonstrukce obecních
budov a zastávek
16:00
sokolovna Přibyslavice
občerstvení zajištěno

ČARODĚJNICE V PŘIBYSLAVICÍCH
Pondělí 30. dubna 2018
zve SDH Přibyslavice na „pálení čarodějnic"
na fotbalovém hřišti.
Občerstvení zajištěno.
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OTLOUKEJ SE, PÍŠŤALIČKO!
Mateřská škola Přibyslavice,
Tunkr, spol. s r. o,
obec Přibyslavice
a originální Dudáci Tryhuci zvou
9. května 2018 v 16:00 do sálu hasičské zbrojnice
na společný program, tentokrát na jarní téma píšťalek. Vystoupí i děti
z mateřské školy.

19. května od 14 hodin
Venkovní areál u kurtů Přibyslavice
Vstupné: 120 Kč zahrnuje vstup na přehlídku i večerní zábavu
Přehlídkou provází legenda české dechovky KAREL HEGNER.
Na festivalu vystoupí dechové hudby:
Galáni z Přibyslavic
Mistříňanka
Muzikanti Ladislava Prudíka
Od 19 hodin zábava s kapelou Galáni z Přibyslavic
Pořadatelé akce:
Galáni z Přibyslavic
Obec Přibyslavice
TJ Sokol Přibyslavice

Zpravodaj P+R, 2/2018, Email redakce: zpravodajpr@seznam.cz, Elektronická podoba zpravodaje na stránkách:
www.pribyslavice.net, Šéfredaktorka: Zuzana Kozlová, Zástupce šéfredaktorky a grafické zpracování: Ivan Varmuža,
Autoři článků: Jiří Fryč, Iva Hadašová, Martin Kavlík, Jana Pavlů, Lenka Rafaelová. Zpravodaj byl vytištěn na
náklady obce.
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