ZPRAVODAJ
z Přibyslavic a Radoškova
Milé čtenářky, milí čtenáři,
ač to tak mnohým množná nepřipadá, jsou to právě
čtyři roky, kdy tento zpravodaj začal vycházet,
a právě čtyři roky, kdy v politické sféře (a nejen
v ní) došlo v Přibyslavicích k velké změně. Poprvé
po několika desetiletích do voleb do obecního
zastupitelstva vstupovalo víc politických uskupení,
která se ucházela o vaše hlasy. A byli jste to právě
vy, přibyslavičtí občané, kteří jste dali najevo, že si
přejete změnu. Vzniklo tak současné zastupitelstvo,
jež je složeno, téměř rovnocenně, z kandidátů obou
uskupení. V čele správního obecního orgánu stanula
současná starostka Iva Hadašová, která vystřídala
dlouholetého starostu Aleše Tunkra.
Volba
nejvyššího postu byla doprovázena vyhrocenými
emocemi a rozhodnutími, které některé jistě
překvapily. Letos nám jediná kandidátní listina
poskytuje omezenou možnost volby. Můžeme
vybírat sedm z osmi kandidátů. Ale nedejme se
zmást. Jak jsme se mohli poučit z minulých voleb,
každý hlas může posunout do zastupitelstva jiného
kandidáta, jehož názor by se mohl stát zásadním
pro volbu starosty na příští volební období.
Skutečnost, že letos volíme víceméně
z doplněného a mírně obměněného současného
zastupitelstva, si můžeme vysvětlit dvěma způsoby:
buď jsou občané spokojeni se současnou obecní
správou (toto tvrzení podporuje minimální účast
občanů na veřejných jednáních zastupitelstva: neboť
kdyby občané byli s něčím nespokojeni, jistě by svůj
nesouhlas a svůj názor přišli dát najevo), nebo se
nenašli zástupci, kteří by byli ochotni nespokojenost
přetavit v aktivní politickou účast, která neznamená
pouze s něčím nesouhlasit a kritizovat to,
ale přicházet
s proveditelnými
variantami
a řešeními.

Páté vydání 10–11/2018
Vychází 25. září 2018
Vychází 30.května 2015

Na to lepší si člověk rychle zvyká a brzy
zapomene, že za každým výdobytkem, které z naší
obce dělá lepší místo k životu, stojí větší či menší
kus něčí práce a že nic se neudělá samo od sebe.
Proto si ve zpravodaji můžete přečíst poměrně
obsáhlý dopis paní starostky, v němž připomíná,
o co se v posledních čtyřech letech zastupitelstvo
zasloužilo.
Politická změna byla provázena také rozmachem
kulturního a společenského obecního života. Již
několikrát jsme upozornili na fakt, že bez aktivních
lidí, kteří dobrovolně, bez finančního ohodnocení
a ve svém volném čase pořádají sportovní i kulturní
akce, z nichž některé se již staly tradicí, jiné se svou
pravidelností staly součástí životního stylu
některých občanů, bychom ani neměli o čem psát.
Za mnohé veřejné události vděčíme našim spolkům:
Chase Přibyslavice, SDH Přibyslavice a TJ Sokolu
Přibyslavice, které za přispění obce ukazují, že jsou
mezi námi ti, již jsou ochotni dělat něco pro „obecné
blaho", jen se to občas nesetkává s příliš velkým
ohlasem spoluobčanů, kteří raději sedí doma a na
svých zahrádkách, než by si přišli zasportovat,
pobavit se i se vzdálenějšími sousedy, zajít za
kulturou či si rozšiřovat své obzory.
Se začátkem nového školního roku se obnovuje
nabídka zájmových aktivit, které jsou zaměřeny
hlavně na děti, ale nezapomínají ani na dospělé.
Zabojujme s vlastní pohodlností a využijme ji.
A pokud v ní nenajdete činnost, které byste se rádi
věnovali, kontaktujte místní spolky a tam vám jistě
pomohou s její realizací.
Aktivně prožitý podzim vám přeje

Strana 1

Zuzana Kozlová

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELŮ
V současné době probíhá rekonstrukce budovy
obecního úřadu a mateřské školy. Byla vyměněna
okna ve školní kuchyni, položena nová střešní
krytina včetně výměny střešních latí a provedeny
klempířské práce. Momentálně je celá budova
zateplována a bude na ni nanesena nová fasáda.
Rekonstrukci provádí firma BalaStav a bude v plné
výši hrazena z obecního rozpočtu.
Také byla zahájena výstavba dětských hřišť
v Radoškově a Otmarově. Součástí této akce je
výměna herních prvků (v Otmarově pouze
houpaček), obnova dopadové plochy, vybudování
nového oplocení a osazení laviček. Tento projekt je
podpořen Ministerstvem pro místní rozvoj částkou
400 tisíc Kč.
17. září 2018 byly v Otmarově u křižovatky
s ulicí Mistrovskou zahájeny práce na opravách
splaškové kanalizace, od října budou probíhat
opravy havarijních úseků místních komunikací
po celém území obce. V této souvislosti opakovaně
žádáme občany, aby neparkovali na místních
komunikacích a respektovali dopravní značení.
Další stavební práce budou probíhat v rámci
revitalizace obecního rybníka. Obec získala
povolení k ukládání sedimentů na zemědělskou
půdu, což významně sníží náklady na jejich odvoz
a odpadá nutnost hradit skládkovné (úspora cca
1 mil. Kč). V současné době bylo vyhlášeno
výběrové řízení na realizační firmu. Předpokládaný
termín zahájení prací je polovina října 2018. Pro
tuto akci již bylo Obci Přibyslavice v průběhu září
doručeno Rozhodnutí o poskytnutí dotace
z Ministerstva životního prostředí ve výši
863 tisíc Kč. Zároveň připravujeme žádost
o poskytnutí dotace z Jihomoravského kraje.
V nejbližších dnech bude podána žádost
o vydání
stavebního
povolení
na
akci:
„II/602 a III/3798 Přibyslavice – zvýšení dopravní

bezpečnosti", v jejímž průběhu dojde k výstavbě
přechodu
na
hlavní
silnici
a chodníku,
k rekonstrukci uvedených silnic v rozsahu výstavby
chodníku a dále k výstavbě chybějící dešťové
kanalizace a nového veřejného osvětlení. Pro tuto
akci se podařilo získat veškeré potřebné souhlasy.
V úseku této stavby bude také probíhat rekonstrukce
vedení nízkého napětí, kterou bude provádět
společnost E.ON. Pro tuto dílčí rekonstrukci již byl
souhlas udělen. Realizace obou akcí je
s Jihomoravským krajem a společností E.ON
dohodnuta na začátek jara 2019.

Na veřejném jednání zastupitelstva obce
konaném dne 6. 9. 2018 byly schváleny bezúplatné
výpůjčky obecních prostor v budově bývalé váhy
(Chasa Přibyslavice, Sbor dobrovolných hasičů)
a klubovny a garáže v budově hasičské zbrojnice
(Sbor dobrovolných hasičů). Sbor dobrovolných
hasičů získá od obce jako věcný dar do svého
vlastnictví sportovní stříkačku. Momentálně se
připravuje smluvní dokumentace.
V obci bude znovu vedena obecní kronika.
Kronikářkou se stala slečna Denisa Palátová,
korekturu bude provádět paní Zuzana Kozlová.
Oběma za jejich ochotu děkujeme. Vzhledem
k tomu, že by bylo vhodné navázat na zápisy
z kronik vedených v dřívějších letech, žádáme
občany o pomoc při hledání kroniky Radoškova.
Pokud je někomu známé, kde je kronika Radoškova
uložena, kontaktujte, prosím, obecní úřad.
Za zastupitele Přibyslavic
Jana Pavlů
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STALO SE...
Nohejbalový turnaj
Poslední srpnovou sobotu proběhl třetí ročník
otevřeného nohejbalového turnaje pod záštitou
Sokola Přibyslavice. Dostavilo se celkem pět týmů.
Plánovaná účast byla větší, ale některým týmům se
těsně před turnajem zranili spoluhráči. Účast sice
nebyla vysoká, ale některé názvy týmů byly opět
velmi originální: Já nevím, Vidonín, Seliko Osová,
Jak chceš, Zoufalci.
Turnaj se rozběhl systémem každý s každým.
Vznikla tak tabulka, ve které zbyl pomyslný černý
Petr na jeden z týmů a pak už se hrál vyřazovací –
vzhledem k počtu týmů spíše – „pavouček“.

Nakonec z finále vyšli vítězně domácí obhájci
loňského vítězství. Tentokrát v rámci týmu „Jak
chceš“, ale opět ve stejném složení: Lukáš Hotárek,
Rosťa Mičánek a Michal Božek.
Na tomto místě bych rád poděkoval všem
účastníkům turnaje a vás čtenáře zpravodaje bych
chtěl pozvat na jeho příští ročník. A je jedno, jestli
vás tato pozvánka vyburcuje k aktivní účasti
na kurtu, nebo do řad diváků.
Za TJ Sokol Přibyslavice
Jiří Fryč

Ozvěny BarbarFestu 2018
Tož po menší odmlce vám opět přináším novinky
z Barbarské osady pod Radoškovem. No a o čem
jiném bychom se nyní měli bavit než o jubilejním
desátém ročníku naší největší akce? V prvé řadě,
abych nemátl, na Osadě se odehrává teprve čtvrtý
ročník, předchozí byly jinde.
A co letos tedy bylo
a nebylo?
Jako
vždy
se
do příprav
kromě
hlavního organizátora
Horseta zapojili i sami
účastníci. Nasekalo se dřevo, přetáhla plachta přes
ruinu mlýna a tím vznikla hospoda, zastřešilo se
pódium, navezly sudy… zkrátka jako vždy akci
předcházela spousta práce. Poté se již s plnými
půllitry v klidu čekalo na příchod prvních účastníků.
Festival tentokrát začal už ve čtvrtek za mocného
zpěvu lesního reka Krále Doubka. Poté zazněla
garážová bomba Contrust a večer uzavřeli brněnští
punks Zbytky sluchu.
Pátek začal veselými Barbarskými hrami, kde si
návštěvníci mohli vyzkoušet šerm měkčenými
zbraněmi a kohoutí zápasy.

Dále již zněly kapely NSP, Antitalent, Bloody
Mary a pro Barbarfest již klasičtí punkeři Vision
Days.
Poté následoval barbarský přijímací rituál, kde
jste se mohli za zvuku šamanského bubnu a po vypití
rohu medoviny stát členy nově vznikajícího
barbarského
společenství.
Obřad
vystřídaly
veselé tóny valašské
reggae kapely Ganja
band Ivana Štráfka
a den zakončily Revock a Antikoncepce.
Sobota začala pohodovým ranním kafíčkem
v kavárně u Jitřenky, kde jste si za dobrovolný
příspěvek mohli zakoupit i celou snídani. Pak se
zem otřásala opět barbarskými hrami, kde jste
tentokrát mohli projít divokou alkoštafetou. Hudbu
rozjela kapela Bad society a po nich rozžhavili
osadní bahno Nevhodné loutky se 77 punkem jako
břitva. Pražští Odreadir se svým pagan metalem
nebyli též mimo mísu a domácí Barbar Punk
jakbysmet. Poté ovládli pódium švýcarští Irony of
Fate – výborný death metal s charismatickou
zpěvačkou rozpařil mnohé barbary a barbarky!
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SAS se svým psychobilly punkem nezůstali
pozadu a garážoví Blank out sázku dorovnali také
slušně.
Na závěr brněnský underground Die retardovaný
koksoplyn – kapela, která hraje pokaždé v jiném
složení a pokaždé jiné písně. Vzhledem k dešti
a únavě účastníků to byla pro ně společně
s Antikorozním základem taková veřejná zkouška,
ale nebylo nějak vidět, že by jim to vadilo.

No, akce to byla vskutku vydatná – kdo nevěří,
ať tam běží! Krčma s lidovými cenami, skvělé
kapely a neopakovatelná atmosféra, to jsou hlavní
dominanty Barbarfestu.
Na závěr snad zbývá jen vyzvat ty, kteří stále
váhají, zda mají akci navštívit – příští rok přijďte
a užijte si vše s námi !
Mamut

ZE ŽIVOTA OBCE
Zajímavost
Během rekonstrukce budovy Obecního úřadu
a Mateřské školy Přibyslavice po sundání původní
krytiny
bylo
na
trámech
objeveno
věnování aletopočet stavby: „Dárek z lásky milost
pána preláta G. Kallivody“; Stavěno roku 1865,
za úřad…“ jméno již není čitelné.

Dle paní Rafaelové byl Gunther Kallivoda velice
významný opat Rajhradského kláštera, který byl
velmi aktivní v různých oblastech, např. zakládal
nadace,
prosazoval
slovanské
bohoslužby
a podporoval také stavebnictví. Za jeho působení
vyrostlo mnoho nových budov ať už hospodářských,
nebo kulturních. Škola v Přibyslavicích bývala dříve
naproti dnešním kurtům (v domě č. p. 16)
v nevyhovujících podmínkách. Klášter, jakožto
vrchnost, tedy postavil školu novou. Rétorika
věnování
odpovídá
tehdejším
zvyklostem,
ale potvrzuje to, za co bývá Rajhradský klášter
chválen – používali češtinu místo tehdy obvyklé
němčiny nebo latiny.
Iva Hadašová

DOPIS STAROSTKY OBCE ( SHRNUTÍ ČTYŘLETÉ PRÁCE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA)
Vážení přátelé, milí spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás na závěr končícího funkčního
období informovala o nejpodstatnějších dosažených
cílech,
rozpracovaných
stavebních
akcích
a připravovaných projektech.
Začátek funkčního období (listopad 2014) byl
náročný nejen z hlediska toho, že zastupitelstvo bylo
složeno z převážně nových členů, a tudíž se muselo
seznámit s veškerou legislativou a majetkoprávními
vztahy, ale především proto, že vstoupilo
do zahájené stavební akce „Kanalizace a ČOV
Přibyslavice“. Bylo nutné nastudovat kompletní

projektovou dokumentaci, podmínky dotace
a všechny navazující procesy. Hned v úvodu této
akce hrozila ztráta přislíbené dotace z důvodu jejího
nečerpání. Včasné zahájení nejednoduchých jednání
se Státním fondem životního prostředí (dále jako
„SFŽP“) tuto hrozbu zvrátilo. Druhou hrozbou,
která se musela hned v úvodu akutně řešit, bylo
uzavření
Mateřské
školy
Přibyslavice
z hygienických důvodů. I v tomto případě byla
zahájena jednání s Krajskou hygienickou stanicí
Jihomoravského kraje (dále jako „KHS JMK“)
a stanoven časový harmonogram pro odstranění
zjištěných závad. Nejzávažnější hygienické
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nedostatky byly odstraněny během vánočních
prázdnin 2014.
V červnu 2015 byla dokončena výstavba budovy
čistírny odpadních vod a zahájen její roční zkušební
provoz, v září 2015 byla následně ukončena
realizace výstavby splaškové kanalizace. Během
léta 2015 se podařilo uskutečnit rekonstrukci herny
– denní místnosti v Mateřské škole Přibyslavice dle
požadavků KHS JMK. Pro tuto akci byla získána
dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Také byla
získána dotace na revitalizaci školního parčíku, díky
které byla z parčíku vytvořena přírodní zahrada
s různorodými herními prvky a vrbovými stavbami.
V tomto roce také dobíhala výstavba gabionové zdi
na ul. Mistrovská a dotační akce na kompostárnu
a svozu biologických odpadů v naší obci, tj. nákup
nového traktoru, štěpkovače a svozové techniky.
Byla zahájena jednání s dotčenými úřady ohledně
výstavby přechodu na hlavní silnici a chodníku
na ul. Radoškovská. Projednávalo se několik
možných variant včetně výstavby točny, aby mohly
autobusy zajíždět na začátek obce. Dále byly
zahájeny výkupy soukromých pozemků ležících
pod místními komunikacemi na ul. Mistrovská.
Byla také podána žádost o dotaci na výstavbu
sběrných míst pro tříděný odpad. Tato ale nebyla
úspěšná z důvodu nejasného vyjádření k tomuto
projetu z Odboru životního prostředí Krajského
úřadu Jihomoravského kraje. V následujících letech
dotační výzvy na výstavbu těchto sběrných míst
již nebyly vyhlášeny. V roce 2015 bylo také
provedeno rozšíření vodovodního řadu v chatové
oblasti a v Otmarově. V Radoškově byla provedena
analýza vod v soukromých studních.
První polovina roku 2016 byla zaměřena
na kompletaci veškeré požadované dokumentace
pro získání kolaudačního souhlasu projektu
„Kanalizace a ČOV Přibyslavice“. Pro stavební
objekty
Kanalizace,
Prodloužení
obecního
vodovodu k budově ČOV a Úprava silnice III/3798
byl vydán kolaudační souhlas v červnu 2016, kdy
byl posléze také ukončen zkušební provoz čistírny
odpadních vod. Kolaudace stavební a technologické
části ČOV proběhla během letních prázdnin 2016.
Následně byla kompletovaná dokumentace

pro závěrečné vyhodnocení akce požadované SFŽP.
Během léta 2016 se také realizovala vnitřní
rekonstrukce prostor obecního úřadu, během které
byla vybudována nová kancelář ředitelky Mateřské
školy Přibyslavice (další z požadavků KHS JMK),
kancelář starosty obce a kuchyňka OÚ. Byly
zahájeny projektové přípravy na revitalizaci rybníka
v Přibyslavicích, který bylo nutné nejdříve
legalizovat (rybník do této doby vlastně legislativně
vůbec neexistoval). Obec musela nejdříve získat
povolení pro nakládání s povrchovými vodami
od Odboru životního prostředí v Rosicích, což
především obnášelo zpracování pasportizace
stávajícího stavu rybníka. I v průběhu roku 2016
bylo vynakládáno značné úsilí na vyšší bezpečnost
v naší obci. Po táhlých jednání, které se týkaly
výstavby přechodu a chodníku od hlavní silnice
po ul. Radoškovská a nevyjasněným možnostem
umístění chodníku v zúžené části komunikace, bylo
rozhodnuto, že projektová dokumentace bude
prozatím zpracována v úseku od silnice II/602
po křižovatku
s ul. Mistrovská.
Vzhledem
k nutnosti majetkoprávního narovnání vlastnictví
pozemků ležících pod místními komunikacemi bylo
zadáno zpracování několika geometrických plánů
v nejpalčivějších místech na ul. Mistrovská a ul.
U Hřiště, aby bylo možné dotčené části těchto
pozemků vykoupit (mimochodem tento léta
nedořešený stav velice zkomplikoval získání
kolaudačního souhlasu pro výstavbu splaškové
kanalizace). Také byly vykoupeny pozemky
pod budovou ČOV. V Radoškově byla provedena
rekonstrukce havarijních úseků dešťové kanalizace.
Na podzim 2016 byl zakoupen dopravní automobil
pro Jednotku Sboru dobrovolných hasičů, na jehož
pořízení byla získána dotace z Ministerstva vnitra
a z Jihomoravského kraje v celkové výši 750 tisíc
Kč. Ve stejném roce bylo také provedeno odborné
posouzení technického stavu budovy č. 15 (obecní
knihovna a sousední prostory) a vypracovávány
návrhy možností jejího dalšího využití.
V roce 2017 probíhaly další odkupy pozemků
ležící pod místními komunikacemi. Byla zakoupena
budova bývalé váhy pro skladové účely spolků SDH
Přibyslavice
a
Chasa
Přibyslavice.
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S Benediktinským
opatstvím
Rajhrad bylo
vyjednáno darování obci potřebné části pozemku
pro výstavbu chodníku na ul. Radoškovská. Byla
dokončena projektová dokumentace a získáno
územní rozhodnutí pro projekt „II/602 a III/3798
Přibyslavice - zvýšení dopravní bezpečnosti“
zahrnující výstavbu přechodu na hlavní silnici,
výstavbu chodníků, rekonstrukci dotčených částí
uvedených silnic, výstavbu dešťové kanalizace
a veřejného osvětlení ve stejném úseku. Na projektu
se jakožto majitel silnic podílí Jihomoravský kraj, se
kterým byla sepsána smlouva o společné realizaci
tohoto projektu. Původně měly stavební práce
proběhnout již letos (tj. v roce 2018), nicméně
realizace byla ze strany Jihomoravského kraje
posunuta na jaro 2019. V roce 2016 byla také
zpracována projektová dokumentace a získáno
kolaudační rozhodnutí na projekt „Obnova rybníka
v k.ú. Přibyslavice u Velké Bíteše“, který zahrnuje
odbahnění, opevnění návodního límce, opravu
stávající výpusti, přeložení odtokového potrubí
a vytvoření litorální zóny pro dočištění přítokových
vod. Vzhledem k nevyhovujícím laboratorním
výsledkům nebylo obci původně povoleno ukládání
vytěžených sedimentů na zemědělskou půdu, což by
přinášelo vysoké náklady na dopravu a skládkování
odebraného bahna. Z toho důvodu bylo na základě
odborného doporučení rozhodnuto o vylovení
a vypuštění rybníka na podzim 2017. Během
kontaktu sedimentu (bahna) se vzduchem v něm
byly zahájeny jiné biologické procesy, díky kterým
se zlepšila jeho kvalita. Následné laboratorní
výsledky již byly vyhovující a umožňují uložení
sedimentu na zemědělskou půdu. Koncem roku
2017 byla zpracována studie na řešení odpadních
vod v Radoškově. Tato studie předkládá 4 možné
způsoby řešení, přičemž největším problémem bude
nalezení způsobu jejich financování. Obec v tomto
roce získala dotace z Jihomoravského kraje
na pořízení přívěsného vozíku pro převoz zásahové
motorové stříkačky a na nákup pomocné techniky
pro údržbu obce. V Přibyslavicích i Radoškově byla
vystavěna sběrná místa určená pro kontejnery
na tříděný odpad.

Během funkčního období (listopad 2014 – září
2018) bylo získáno 19,6 mil. Kč z různých
dotačních programů na podporu výše popsaných
zejména stavebních akcí. Dalších 400 tisíc Kč by
obec měla letos (tj. v roce 2018) získat z programu
Ministerstva pro místní rozvoj po vyúčtování
výstavby dětských hřišť v Radoškově a Otmarově
a na základě přijatého Rozhodnutí o poskytnutí
dotace z Ministerstva životního prostředí má
přislíbenou dotaci na „Obnovu rybníka v k. ú.
Přibyslavice u Velké Bíteše“ ve výši 863 tisíc Kč.
Do konce září bude ještě na stejný projekt podána
žádost o dotaci z Jihomoravského kraje z programu
Podpora boje proti suchu a na zadržení vody
v krajině na území Jihomoravského kraje.
Dary a finanční pomoc obce na podporu
místních spolků byly během funkčního období
vyplaceny v souhrnné výši téměř 172 tisíc Kč, další
zejména materiální pomoc těmto spolkům (nákup
cvičebního nářadí do sokolovny, oprava sportovní
stříkačky apod.) ve výši 178 tisíc Kč.
Díky včas podané žádosti v červenci 2016 obec
během letošního roku bezúplatně získala dva
pozemky od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, které jsou vyčleněné v Územním
plánu Přibyslavice pro budoucí výstavbu rodinných
domů. V srpnu 2016 došlo ke změně legislativy
a obec by již nemohla o tento bezúplatných převod
pozemků požádat.
Na závěr bych chtěla poděkovat Vám všem, kteří
jste nám dali důvěru a podporovali jste nás,
abychom výše uvedené projekty a činnosti mohli
realizovat.
Mylně jsem se na začátku domnívala, že vše
půjde snadno a že je přeci v zájmu všech (hlavně
státu), aby se obce rozvíjely a měly při tomto rozvoji
co nejméně překážek. Během své funkce, kterou
jsem po celou dobu vykonávala v pozici neuvolněné
starostky, jsem neustále narážela zejména na boj
s „úřadem“ a především na neúměrně narůstající
administraci. Přesto se podařilo odvést veliký díl
kvalitní práce. A to i díky Vám a Vaší podpoře!
Děkuji ☺
Ing. Iva Hadašová, starostka obce

Strana 6

ZVEME VÁS

TJ Sokol Přibyslavice zve dítka na

SPORTOVKY
•

sportovní kroužek zaměřený na:

•

rozvoj všeobecných pohybových a sportovních
dovedností dětí

•

míčové a kolektivní hry

•

hravou a zábavnou formou

• cena: 200 Kč / pololetí
pro koho: kluci a holky od první do deváté třídy ZŠ
kdy: pravidelně každý pátek od 17:00 v přibyslavické
sokolovně
První hodina kroužku proběhne ve čtvrtek 5. října
v 17:00.
Přihlašování na kroužek je možné přes NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY TJ SOKOL PŘIBYSLAVICE
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WWW.SOKOLPRIBYSLAVICE.WEBNODE.CZ

•

přihlašování na akce, kroužky, sportovky

•

termínová listina akcí

• kontakty
PRAVIDELNÉ SPORTOVNÍ AKCE
FOTBALOVÝ TRÉNINK děti 4–13 let
SPORTOVKY děti 1.–9. třída
CVIČENÍ NA AKROBATICKÉ ŠÁLE děti od 12 let a dospělí
REKREAČNÍ VOLEJBAL děti od 12 let a dospělí

SOKOL = NEJKRATŠÍ CESTA K POHYBU
Tělocvičná jednota Sokol Přibyslavice pořádá

pravidelné FOTBALOVÉ TRÉNINKY
1x týdně pro kluky a holky od 4 do 13 let.
Úvodní trénink se bude konat v neděli 7. 10. 2018 v 15:00 na hřišti v Otmarově.
Děti budou potřebovat: kopačky, případně jinou vhodnou sportovní obuv, pohodlné
sportovní oblečení podle počasí.
Kontaktní e-mail: sokolpribyslavice@email.cz
Těšíme se na společné sportovní zážitky.
Martin Orator a Martin Kozel

KERAMICKÁ DÍLNA V PŘIBYSLAVICÍCH
pro děti i dospělé
Jste tvořiví?
Rádi byste si vyrobili keramické předměty,
kterými potěšíte sebe nebo své blízké?
JSTE VÍTÁNI!
Pro rezervaci místa a bližší informace pište na e-mailovou adresu jitkased@seznam.cz.

Zpravodaj P+R, 5/2018, E-mail 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, Tomáš Konečný, Jana Pavlů. Zpravodaj byl vytištěn na náklady obce.
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