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Milé čtenářky, milí čtenáři, 
 
napsat dobrý úvodník není věc jen tak samozřejmá. 
Ještě více to platí pro takzvanou okurkovou sezónu, 
kdy se političtí činovníci rekreují, není tedy excesů, 
kterých by bylo možno náležitě vybarvit v duhových 
plátcích. Pak se vám také může stát, že tradiční 
dopisovatelé nemohou z různých závažných či méně 
závažných důvodů dodat své texty. Tak se stane, že 
sedíte na koženkové sedačce, před vámi na stole 
špinavé nádobí z předchozího večera, potíte se 
v horkém letním večeru, a zvažujete, jak naplnit 
volné strany místního plátku. Myšlenky nepřicházejí, 
přemýšlíte, zda to vůbec bude kdo číst…  

Ideální by bylo napsat text zábavný, že by 
se čtenáři smáli. Natolik, že by se za břicho 
popadali, třeba jako pan Hrušínský ve známé 
pohádce, když ho navštíví trpaslík s kloboukem 
a doutníkem. „Poslouchejte, vy nemůžete být 

špatnej člověk, když se umíte tak hezky smát“, 
povídá Pankrácovi. Ale idea stále nikde.  

A tak přicházím s prosbou k vám, milým 
čtenářům. Přečtěte si následující články 
s nadhledem a následujícím kontextem. 
Přispěvatelé napsali texty, které nemusí být vždy 
přesné, kdovíjak literárně zajímavé a obohacující. 
Důležitá je však jejich osobní motivace něco 
napsat, něco sdílet a věnovat tomu volný čas. 
Nejsme vzdělaní a praxí protřelí novináři, ale 
snaha by se mohla ocenit. Bylo to dosud hodně 
času a úsilí vloženého do písmen nějak na sebe 
navazujících. Také suplujeme chybějící kroniku 
obecní. Čtěte, a dozvíte se, že je mnoho dalších 
lidí, kteří část svého volného času, ale i financí 
věnují druhým, jen tak, pro vlastní dobrý pocit, pro 
dobrou myšlenku.  
Čtěte. 

Ivan Varmuža

 
 
 
 
  
 
7. června proběhlo jedno z posledních veřejných 
jednání současného zastupitelstva. Sál hasičské 
zbrojnice byl překvapivě zaplněn, a to včetně míst ke 
stání. Mírné napětí bylo cítit v horkém podvečeru 
a horko bylo též i zastupitelům, i když pod tíhou tu 
racionálních protiargumentů, tu  plamenných výstupů 
přítomných účastníků. A tak dříve nežli bylo možné 
dokončit standardní proceduru zahájení a schválení 
programu, již bylo nasloucháno nevybíravým 
poznámkám k přistoupení k tématu obecně spornému 
– pronájmu kurtů. 

I v následujícím programu byly ostré poznámky 
k slyšení, nutno podotknout, že nikoliv od osob trvalé 
obývajících Přibyslavice. A tak počáteční body 
programu, tedy schválení závěrečného účtu, 

schválení účetní závěrky, směrnice o GDPR (ochraně 
osobních údajů) byly schvalovány jednohlasně 
bez většího zájmu publika. 

A pak již kotel bouchnul. Cílem kritiky se stala 
vložená podmínka minimálního nájmu za pronájem 
občerstvení u kurtů vypsaného záměru. Ozývaly se 
hlasy, proč již dávno není občerstvení v pronájmu, 
zda vůbec mají zastupitelé zájem na jejich pronájem 
a proč hází bývalému provozovateli klacky pod nohy.  

Argumenty a ospravedlnění ze strany zastupitelů 
zazněly, včetně shrnutí úspěšně realizovaných 
projektů. Diskuse dále vřela, přesto obecně přijatelný 
kompromis byl nalezen a vody občanské diskuse se 
do dalších bodů zklidnily. Jako byste skočili 
do povodní stižené Vltavy ze Soumarského mostu 
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a vyplavili se na břehu Lipna za slunečného dne. 
Spíše však bylo polojasno. 

Schválení směn pozemků a odkup pozemků, 
které následovalo v několika následujících bodech, 
proběhlo bez rozsáhlejší debaty. Dodatkem 
ke smlouvě o zřízení věcného břemene se společností 
FVE s.r.o., který těsně prošel, bylo rozhodnuto 
o umístění bateriových kontejnerů v místě 
současného solárního pole. Dále se bez zdržení 
odhlasovala věcná břemena k elektrickým přípojkám 
rodinných domů v Přibyslavicích i Radoškově. 

Patnáctý bod si vyžádal kreativní přístup 
účastných, tedy pojmenování dosud bezejmenných 
ulic či částí stávajících. A tak nyní již máme ulici 
Na Státní (patří domům v zahradách podél silnice 
Bíteš-Domašov), U Kaštanu a K Lomu (cesty 
k chatám) a Zahrádky, tedy část cesty na Křoví. 

Mohly se však dle návrhů jmenovat i jinak: Rychlá, 
Bítešská, Na Hlavní atd. Z dalšího schváleného bodu 
víme také, že i příštích zastupitelů bude stejně jako 
nyní sedm. Více hlav víc ví, praví staré pořekadlo. 
Také je obecně známo, že někdy je těch „politiků“ 
až zbytečně mnoho.  

V závěrečné diskusi byly probrány drobné 
nešvary v obci, od špatného stavu vozovky 
na Radoškovské, nepořádku po stavebních pracích 
na rodinných domech či nevhodného vozíku 
pro převoz požární techniky. Zodpovězeny byly, 
snad uspokojivě, i další dotazy na stav obecní 
kroniky, obecní fotografické knihy či postup 
revitalizace rybníka. A tak se po téměř třech 
hodinách všichni rozešli, troufám si tvrdit v již 
uvolněné náladě.  

Ivan Varmuža 
   
 
 
 
První červnovou neděli jsme se sešli u již tradičního 
pohádkového lesa a následného fotbalového mače. 
Počasí vyšlo velmi dobře, a tak se děti od 14. hodiny 
mohly (mnohé i se svými rodiči či příbuznými) vydat 
na stezku vedoucí do pohádkového lesa. Děti zde 
narazily na pohádkové postavy (jako třeba Karkulku) 
a plnili tradičně po cestě i různé úkoly. Jedním z nich 
byl výlov rybníka za pomocí udic pod „odborným 
dohledem“ rybáře z pohádky Sůl nad zlato. 

Poté co si děti prošly pohádkovou stezku, čekal 
mnohé jejich tatínky fotbalový zápas „Ženatí“ 
vs. „Svobodní“. I ten byl velmi zajímavý. Nebyla zde 
nouze i o dramatické chvilky, které nemohly 

rozhodně zažít ani na nedávném MS ve fotbale. 
Například v momentu, kdy po trefě balonem 
nevydržela branková konstrukce a břevno brány se 
na jednom konci uvolnilo… Ale naštěstí žádný 
z fotbalistů nepřišel k újmě. 

Tentokrát poprvé (od obnovy tohoto tradičního 
turnaje) vyhrál zápas tým s věkově nižším 
průměrem – tedy mužstvo svobodných. Věřím, že 
všichni, co jste přišli, jste si toto nedělní odpoledne 
užili a už se určitě těšíte na ten příští pohádkový les 
spojený s fotbalovým utkáním. 

Jiří Fryč

 
 
 
 
Ve středu 20. 6. 2018 začala v Přibyslavicích tradiční 
krojovaná pouť. Chystalo se hned od rána, práce bylo 
jako na kostele. Musela se nazdobit špice, věnec 
a poté celý areál kurtů. V 17:00 hod. se začala stavět 
máj. Letos, stejně jako minulý rok, se stavělo ručně. 
Během stavění kluci zjistili, že to nebude jen tak, 
proto nám pomohli dva dobrovolnici David Hotárek 
a Lubomír Kozel. Po necelé hodině dřiny se vše 
podařilo. Když mája stála na svém místě, 

shromáždily se děti z chasičky, aby ji za doprovodu 
hudby zapletly. Poté probíhalo odpolední posezení. 
Chasa si večerní hlídání zpestřovala po svém. 
Nechyběl oheň, špekáčky, dobré pivečko a hlavně 
hra na kytaru. I z těch největších nezpěváků se 
k blížícím ranním hodinám stávaly pěvecké hvězdy.  

Ve čtvrtek se konal dětský den, který nesl téma 
„olympiády“.  Letos se zúčastnilo 60 sportovních 
nadšenců. Děti dostaly papíry, na kterých byly 

Pouť 2018 
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olympijské kruhy. Jejich úkolem bylo obejít všechny 
stanoviště a splnit různé aktivity, za které dostaly 
vybarvený právě jeden kruh. Představitelé různých 
aktivit se snažili dosáhnout maximální atmosféry 
na jednotlivých stanovištích. 

V pátek se konala rocková zábava se skupinou 
Accort. Počasí tento rok moc nepřálo, i tak se sešlo 
mnoho nadšenců nočního života. Výběr písniček byl 
velmi pestrý, každý si přišel na své.  

V sobotu po obědě se seřadila chasa před 
obecním úřadem a za doprovodu dechové hudby 
Galánka zvala občany na večerní zábavu. Během dne 
panovalo chladné počasí, které oproti minulým letem 
bylo přece jenom příjemnější. Večer probíhala 
zábava se skupinou Akcent, kterou zpestřoval 
program Chasy. Ve 20:00 se předvedla  chasička se 
svým vystoupením. Poté zatančila chasa 
Československou besedu. O půlnoci přišlo již 
tradiční překvapení. Tento rok na způsob známého 
hudebního pořadu Eso. Vícečlenné skupinky si 
připravili taneční vystoupení. Na parketu nechyběl 
Michal David s písničkou Ruská Máša, Spicegirls – 
s Wannabe, Lunetic – s písní Ať je hudba tvůj lék, 
ani vítězná skupina Los Rotopedos – s parodií na 
píseň Moscau, se kterou si pak zatancovali přísedící. 
Ke konci zábavy to měla kapela opět těžké. Jako 

každý rok podaly parádní výkon, a proto si publikum 
žádalo pořád ještě jednu písničku navíc. Nakonec se i 
publikum po výborném konci unavilo a kapela mohla 
začít balit.  

V neděli odpoledne se chasa seřadila spolu s 
chasičkou před obecním úřadem a následoval 
krojovaný průvod, který směřoval v čele se stárkem, 
stárkovou a hlavními rychtáři k areálu kurtů. Chasa 
zatancovala Moravskou a Československou besedu. 
Mezi besedami se ukázala šikovnost mladých členů 
chasičky, kteří si připravili taneční vystoupení. 
Dětičky tancování velice baví a my se těšíme na to, 
co si pro nás připraví příští rok. Na konci nedělního 
odpoledne se předávalo stárkovské právo. Andrejka 
Kavlíková a Michal Božek zvolili jako nové stárky 
Míšu Palmovou a Marcela Oberšlíka. Nepředávalo se 
jen stárkovské, ale i rychtářské právo. Míša 
Varmužová a Ivan Varmuža předali rychtářské právo 
Terce Kratochvílové a Vladimírovi Kalovi. Na konec 
11. ročníku Přibyslavické poutě si celá chasa 
zatančila spolu s novými rychtáři a stárky.  

Tímto bychom chtěli všem, kteří na letošní pouti 
pomáhali, poděkovat. Také děkujeme obci 
Přibyslavice za sponzorský dar. 

Michal Božek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vítězná parodie na Los Rotopedos 
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Třetí červencový týden ožila naše obec prvním 
Prázdninovým spolkováním, neboli příměstským 
táborem pro naše nejmenší. S nápadem na uspořádání 
tábora jsem přišla na poslední chvíli. Nebyla jsem si 
jistá, zda o něj bude zájem jak ze strany organizátorů, 
tak rodičů. Potěšilo mě, že ve všech oslovených 
spolcích se našli lidé, kteří tuto myšlenku podpořili 
a přislíbili svoji účast při jeho realizaci. Tábora se 
nakonec účastnilo 21 dětí. 

Každý ze spolků měl za úkol připravit jednodenní 
program. Prázdninové spolkování zahájil Myslivecký 
spolek Přibyslavice-Radoškov, který dětem nejprve 
vysvětlil, co je jeho hlavním úkolem, následně 
představil výcvik loveckých psů a ukázal, jakým 
způsobem se stará o zvěř v zimním období. 
Odpoledne si děti mohly vyzkoušet střelbu 
vzduchovkou na různé terče. V úterý se o program 
postaraly Denka Palátová a Jaruška Vokřálová 
z Chasy Přibyslavice, které si s dětmi zahrály 

dopolední šipkovanou spojenou s hledáním pokladu. 
Odpoledne se děti naučily základní taneční kroky 
a ozdobily si svoji vlastní májku. Ve středu se 
přípravě programu ujal spolek Příroda pro lidi, který 
děti zábavnou formou zasvětil do tajů lesnictví. Děti 
si během cesty do Spáleného mlýna zahrály několik 
her, vystavěly nejvyšší věž, na názorném příkladu 
pochopily nebezpečí uvolnění klády z vyrovnaného 
natěženého dříví, vyrobily si medaile a nakrmily 
mlsné ovečky. Následující den převzal pomyslnou 
štafetu Sbor dobrovolných hasičů Přibyslavice, 
kterému děti v lese za Müllerovými pomohly najít 
poztrácené verše básničky, díky které se naučily 
telefonní číslo pro přivolání pomoci v případě 
požáru. Odpoledne si vyzkoušely požární útok na 
srážecí terče. Závěr spolkování patřil spolku TJ 
SOKOL Přibyslavice. Děti byly pozvány 
do přibyslavické sokolovny, kde si vyzkoušely cviky 
na různém sportovním náčiní a zahrály si několik 

Prázdninové spolkování, příměstský tábor Přibyslavice 16.–20. 7. 2018 

Májka v podobě surové Konečně v krojích 
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míčových her. Odpoledne mezi nás zavítal Dušan 
Majer s dalším zajímavým astronomickým 
programem, který děti doplňovaly zajímavými 
otázkami. 

Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci 
tohoto tábora a na přípravě jeho zázemí! 

Fotografie z tábora si můžete prohlédnout 
na stránkách obce www.pribyslavice.net. 

 

Iva Hadašová, starostka obce 

 
 

  
 
 
Přibyslavice (a tím myslím i Radoškov) jsou 
krásným místem pro život i domov. Obojí vytváří 
především vztahy mezi lidmi a to nejen mezi 
nejbližším okolím. Já ve svém okolí našla sousedy, 
ze kterých se stali moji přátelé, na které se mohu 
spolehnout a kteří jsou ochotni mi pomoci. Zde se 
naplnily moje představy o domově. Domově, kde 
jsem ráda a šťastná. I mimo mé bezprostřední okolí, 
je většina skvělých a obětavých lidí, často přátel. Je 
na škodu, že menšinově narušují tyto vztahy lidé, 
kteří se zabývají nepochopitelnými spory táhnoucí se 
z minulosti, případně řeší problémy, které 
z legislativních důvodů řešit nelze a je potřeba brát je 
jako fakt. Často se tito lidé snaží řešit zmiňované 
problémy na místě a v uskupení, ve kterém rovněž 
nelze žádné řešení nalézt, místo aby zvolili 
konstruktivní dialog s těmi, kteří řešení nalézt 
dokáží. Ke škodě je i to, že dnešní doba je nakloněna 
těm, kteří mluví hlasitě a emotivně bez znalosti věci, 
a ne těm, kteří tyto znalosti mají. Emoce vytvářejí jen 
emoce a neřeší nic, co by životy nás všech 
zpříjemňovalo. Přibyslavice jsou výzva, aby byly 
domovem pro všechny, ale je potřeba začít u sebe. 
Je to věc, kterou nedokáže žádné zastupitelstvo. Já 

jsem připravena pomoci každému, kdo to myslí 
upřímně. Pokud řešení existuje, tak je najdeme. 
Většina problémů vzniká neúplností či zkreslením 
informací jako důsledek špatné komunikace. 

Stávající zastupitelstvo vzniklo ze dvou 
rozdílných kandidátek. Volební kampaň, jakož 
i začátek působení nově vzniklého zastupitelstva byl 
provázen rozpačitými postoji, i mezi samotnými 
zastupiteli. Záhy došlo k pochopení, že přes 
uvedenou skutečnost jsou cíle všech zastupitelů 
totožné a lze jich dosáhnout pouze partnerstvím 
a dohodou. Přátelská a konstruktivní atmosféra je tím 
nejlepším, co si může člověk pro práci přát. Uvítala 
bych, kdyby současné zastupitelstvo své znalosti 
a zkušenosti předávalo v náš prospěch i v dalším 
období. 

Rovněž pohodovou a přátelskou pracovní 
atmosféru vytvářela a vytváří moje nejbližší 
kolegyně, která se nikdy nebála přijímat nové výzvy 
v podobě stále narůstající a velice nesnadné agendy. 

Všem svým kolegyním a kolegům děkuji 
za přínosnou spolupráci při tvorbě našeho domova. 

 
Iva Hadašová, starostka obce 

 
 
 
 
 
Přibyslavická mateřská škola je malá a venkovská.  
To s sebou přináší spoustu výhod: rodinný charakter, 
osobní přístup, smíšený kolektiv dětí ve věku od tří 
do sedmi let lépe napodobuje přirozené prostředí 
dětí, kdy se mohou nápodobou učit od starších 
nebo naopak pomáhat mladším, děti se mnohdy 

potkávají nejen ve školce, učitelky mají možnost lépe 
poznat dítě během tří až čtyř let, kdy do školky 
dochází, a mohou tak lépe přizpůsobit výchovné 
postupy individuálně. Nevýhodou jednotřídní školy 
je jistě krátká provozní doba, kterou nelze prodloužit 

Rok na vsi...      
 ... v Mateřské škole v Přibyslavicích 

ZE ŽIVOTA OBCE 

Náš společný domov! 



Strana 6 

 

kvůli omezenému, normou danému, pracovnímu 
úvazku zaměstnanců. 

Každá instituce se musí řídit vyhláškami, 
normami a zákony (o předškolním vzdělávání, 
rámcově vzdělávacím programem apod.), ale to, 
jestli se bude dětem ve školce líbit, jestli tam budou 
chodit rády a jestli jim nabídne vhodné podmínky 
pro jejich rozvoj, to už záleží na pedagogickém 
personálu, na jeho taktu, empatii, organizačních 
a pedagogických schopnostech a na aktivitách 
a programu, který je školkou nabízen. 

Pojďme si nyní udělat obrázek o tom, jak 
probíhal teď už minulý školní rok v naší školce. 

V září roku 2017 nastoupilo do školky 27 dětí. 
Deset z nich se už jako předškoláci připravovalo 
na nástup do školy nejen v rámci samostatného 
programu, který umožnil vhodně rozvíjet jejich 
schopnosti a dovednosti, ale také díky organizaci 
skupinek pro předškoláky, v němž se v pozdějších 
odpoledních hodinách za účasti rodičů věnovaly 
aktivitám, které by jim měly usnadnit nástup 
do školy. Dalších deset mrňousků se teprve muselo 
seznámit s novým prostředím i jeho pravidly (což 
není pro ně, pro pedagogy, a často ani rodiče, vždy 
úplně jednoduché), neboť přišly do školky poprvé. 
Přizpůsobit program tak věkově různorodé skupině 
umožnilo přijetí (na zkrácený úvazek) učitelky Jitky 
Jiříkové, která se školkou již dříve spolupracovala 
při pořádání různých akcí. 

A jaké akce a aktivity si mohly děti během roku 
užívat? Nabízíme malou ochutnávku. 

Oblíbenou a poměrně častou událostí v naší 
školce jsou plesy, a to nejrůznějšího zaměření. 
V prosinci si děti zaskotačily jako čertíčci a andílci 
(během dne je také navštívil skutečný Mikuláš, 
který je za recitaci či zpěv náležitě odměnil). 
Na konci ledna se ve školce sešly princezny 
 hrdinové na karnevalovém reji. Únorový srdíčkový 
ples zasvěcený Valentinu probíhá v případě, pokud to 
nemocnost (v únoru často velká) dovolí, letos musel 
být odsunut až na duben. Největší oblibu si však 
získaly akce vyžadující účast rodičů. Krátce před 
datem pálení čarodějnic probíhá čarodějnický bál, 
kdy se velcí i malí dopraví (pěšky, autem, na koštěti) 
v příslušném kostýmu na kurty, kde společně plní 
nejrůznější tematicky zaměřené úkoly. Asi největší, 
téměř závěrečnou, událostí je pak Rodinný ples, 

který zahrnuje stužkování předškoláků a různé 
zábavné aktivity pro rodiče s dětmi. Pouštění proudu 
vody fóliovým korýtkem se stalo již tradiční 
aktivitou, jež vyžaduje úzkou spolupráci rodičů, kteří 
správným napětím a směřováním korýtka určují 
rychlost a směr průtoku vody. Jak asi tušíte, ne 
všichni odejdou po splnění úkolu suší. Ples je 
zakončen hodováním u sladkých i slaných specialit, 
které pro ostatní připravili (často vlastnoručně) 
rodiče dětí. 

Ve školce se nezapomíná ani na kulturu. Dvakrát 
děti vyrazily do Brna na divadelní pohádková 
představení (O perníkové chaloupce a Špalíček 
pohádek) divadla Radost, v květnu svou vtipnou 
variantou pohádky O Červené karkulce pobavil pan 
Hruška, který nenavštívil Přibyslavice poprvé. 
Hudebně se děti vzdělávaly na výchovném koncertu 
ZUŠ Velká Bíteš a po svém vlastním představení 
složeném z básniček, písní i tance si společně s rodiči 
užily vánoční dudání i jarní pískání Dudáků Tryhuků. 

Už odmalička jsou děti vedeny k tomu, aby si 
uvědomovaly, že příroda je pro nás nezbytná, a proto 
ji musíme chránit. Abychom ji mohli chránit, 
musíme ji poznat a mít k ní vztah. S tím školce 
pomáhají manželé Moučkovi ze Spáleného mlýna, 
kteří dětem při zimním krmení přiblížili život divoké 
zvěře v zimě a na jaře předškolákům přiblížili život 
domácích zvířat, a pan Doležal, který ochotně 
a po celý rok seznamuje děti se životem bažantů. 
Děti také zažívají zkušenost, že i ony samy mohou 
být nápomocné při zkrášlování svého okolí. Na Den 
Země uklidily odpadky okolo pomníku partyzánů, 
na parčíku shrabaly listí a také se naučily, jak 
správně třídit odpad. Zvířata, s nimiž se nemají 
možnost příliš často setkat, děti všemi smysly 
(čichem, zrakem, hmatem) poznávaly při výukovém 
programu Zoo Jihlava s názvem Pod povrchem. 

Přibyslavická školka pravidelně spolupracuje 
s bítešskými školami. Jako každý rok předškoláci 
navštívili své bývalé spolužáky v první třídě, kteří je 
provedli po škole a ukázali jim, co všechno už se 
naučili. Na oplátku zase přijali prvňáčci pozvání 
na hřiště mateřské školy v Přibyslavicích. 
Na návštěvě ve Speciální škole ve Velké Bíteši se 
děti si užily Den otevřené zahrady, kde zaměstnaly 
svá těla, smysly i mozek a dozvěděly se mnoho 
nových a užitečných informací. 
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Jak už bylo zmíněno výše, zvláštní pozornost je 
věnována předškolákům. Kromě organizace tzv. 
skupinek pro předškoláky (přípravy na vstup 
do školy) a návštěvy základní školy se i letos (stejně 
jako předškoláci před nimi) zúčastnili výletu 
do Velké Bíteše, kde byli s komentářem provedeni 
místní kostelní věží, pochutnali si na pizze a sami si 
koupili jízdenku v autobusu.  

Ve spolupráci s obecním úřadem se děti 
ze školky zapojují do akcí věnovaných seniorům. 
Před Vánocemi tak opět za zpěvu koled roznášely 
dárky z obce a vyrobená vánoční přání nejstarším 
přibyslavickým spoluobčanům, kteří byli také zváni 
na obě besídky mateřské školy, na něž navazoval 
program Dudáků Tryhuků.  Společně se seniory se 
děti zúčastnily i výchovného koncertu seskupení 
Bohemia classic quartet, které vážnou hudbu 
prokládá národními písněmi, jež si mohou posluchači 
zazpívat nebo si při nich zatančit. 

V rámci prevence zdraví navštívila školku již 
poněkolikáté zdravotní sestra Pavla Stráníková, která 
dětem ukázala a vysvětlila pravidla první pomoci. 
Děti si samy mohly poslechnout tlukot vlastního 
srdce, obvazovat rány a měřit teplotu. A že zubaře 
není třeba se bát, to měla ukázat návštěva ordinace 
bítešské zubní lékařky Řezáčové. Naučila děti čistit 
si zuby a vysvětlila jim, jak udržet zoubky zdravé. 

V červnu dálniční oddělení policie Domašov pod 
vedením Mgr. Jiřího Soukopa připravila preventivní 
program k jízdě na dětských odrážedlech a kolech. 
Důraz byl kladen na nutnost používání přileb. Děti se 
staly na parčíku účastníky silničního provozu 
a formou hry se učily, jak bezpečně jezdit na kolech 
a přecházet po přechodu pro chodce v případě, kdy je 

provoz řízen policistou. Učily se také, jak se mají 
zachovat při dopravní nehodě, a na závěr byly 
oceněny průkazem cyklisty. 

Mateřská škola Přibyslavice se zapojila 
do projektu z operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání, dotovaného z fondů EU. Z aktivit 
pro mateřské školy byly vybrány dvě šablony: 
„Školní asistent – personální podpora MŠ“ 
(vypomáhá učitelce při režimových činnostech: 
v umývárně, při oblékání, organizaci obědu a hlavně 
zajišťuje bezpečnost při pobytu venku) a „Odborně 
zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči 
dětí v MŠ“ (uskutečnila se praktická ukázka se 
cvičenými psy a povídání o drogové prevenci 
s vojenskou policii, besedy s odborníky na téma 
drogové prevence, logopedie, grafomotoriky, školní 
zralosti a nutnosti pravidel). Díky tomu školka 
získala dotaci v částce 249 686 Kč. 

Mnoho aktivit by nemohlo být realizováno 
bez finanční pomoci sponzorů. Z nich by bylo 
vhodné jmenovat alespoň firmu Tunkr, spol. s. r. o., 
která nadělila školce hodnotné vybavení pod 
stromeček, koupila čtyři dětská kola 
s bezpečnostními přilbami, zaplatila představení 
Dudáků Tryhuků, výlet do Zoo Jihlava a medaile na 
olympiádu, která i letos proběhla při oslavě Dne dětí. 
To vše v hodnotě 36 122 Kč. Vstupné na kulturní 
akce ve výši 5 tisíc Kč hradila díky Pavlu 
Plechatému PBS Velká Bíteš. 

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají s chodem 
naší školky. Tato pomoc je pro nás nesmírně důležitá 

a moc si jí vážíme.  

Jana Habánová a Zuzana Kozlová 
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