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Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 
 

uprostřed léta vám přinášíme zprávy o tom, co se u nás 

v Přibyslavicích dělo, děje či se teprve dít má. 

Při čtení článků o uskutečněných přibyslavických 

akcích a shodou náhod i článku v rubrice Ze života obce 

si nelze nevšimnout společného jmenovatele, skupiny, 

které je v naší obci věnována velká pozornost ať už 

prostřednictvím jednorázových událostí, 

nebo pravidelných sportovních i uměleckých kroužků, 

mám na mysli děti.  

Většina rodičů jistě ocení přátelské prostředí naší 

školky, do jejíhož programu nahlédnete v tomto čísle. Již 

od předškolního věku mohou děti během školního roku 

navštěvovat chasičku, kde dívky mimo jiné nacvičují 

vystoupení k živému betlému a na pouť, u Jitky 

Sedlákové mohou dát nejen děti průchod své tvořivosti 

v keramické dílně a každou neděli odpoledne se mohou 

nejen kluci vyřádit na „hřišti" na fotbalovém tréninku. 

Dětem školního věku jsou navíc určeny páteční sokolské 

sportovky. 

Co se týče jednorázových dětských akcí, jen v tomto 

čísle informujeme (trochu opožděně) o velikonočních 

tvořivých dílničkách, pohádkovém lese, otevřené brance 

na parčíku, dětském pouťovém dni a konečně 

příměstském táboře s názvem Prázdninové spolkování, 

které také dosvědčuje, že jsou u nás dospělí (mladí 

i starší), kteří ochotně věnují svůj čas cizím dětem. 

Buďme za ně rádi a buďme jim vděční. 

Ať se vám podaří nasát hodně sluneční energie. 

Zuzana Kozlová 

 

 

 

Vážení spoluobčané, letošní léto probíhá ve znamení 

akce „Rekonstrukce silnic II/602 a III/3798 Přibyslavice 

průtah, zvýšení dopravní bezpečnosti", na které se bude 

podílet naše obec ve spolupráci se společností Správa 

a údržba silnic Jihomoravského kraje.  

V současné době je ukončeno výběrové řízení na 

dodavatele stavby. O dodavateli rozhodovala 4členná 

komise, mezi jejímiž členy byla jako zástupce obce paní 

starostka Ing. Bc. Iva Hadašová. Dodavatelem stavby 

byla vybrána firma M-silnice, a.s., která podala nabídku 

vyhovující požadavkům stanoveným zadavatelem 

a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tato nabídka byla 

posouzena jako přijatelná a výhodná. Na základě 

výběrového řízení byla připravena Smlouva o dílo, jejíž 

schválení bylo jedním z bodů programu veřejného 

jednání zastupitelstva obce, které proběhlo dne 5. srpna 

2019. Následně budou zahájeny stavební práce. Obec na 

tuto stavbu získala dotaci z Integrovaného regionálního 

operačního programu ve výši 6 mil. Kč. 

Současně s výše uvedenou stavbou bude probíhat 

rekonstrukce vedení nízkého napětí, kterou bude 

provádět firma VM Rekostav, s.r.o. 

Obec má již k dispozici zpracovanou studii nových 

autobusových zastávek na hlavní silnici II/602. 

V současné době je dokončována projektová 

dokumentace pro provedení stavby. Investorem této 

výstavby bude obec Přibyslavice. 
 

Za zastupitele Přibyslavic                          

     Jana Pavlů 
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V sobotu 13. 4. 2019 se navzdory poletujícím sněhovým 

vločkám uskutečnil první ročník Velikonočních dílniček 

pro děti a dospělé. Ve 14 hodin v sále hasičské zbrojnice 

v Přibyslavicích členové klubu s napětím očekávali 

příchod prvních návštěvníků. Bez přehnané skromnosti 

mohu říci, že se nám podařilo nachystat šest atraktivních 

dílniček s možností vytvořit si a odnést domů vlastní 

velikonoční dekoraci. Sedmé neméně důležité 

stanoviště bylo s občerstvením. 

Pokud začnu od srdce všech akcí, tj. 

od občerstvovacího stanoviště, tak musím poděkovat 

paní Jindřišce Kroupové, která s mateřskou láskou 

servírovala kávu, čaj a členkami klubu upečené buchty 

a bábovky.  

Dále se akce zúčastnila s velkým nasazením, sobě 

vlastním, Jitka Jiříková, která připravila pro zájemce 

tvoření z přírodnin. 

Pod jejím vedením 

vznikaly zástupy 

zajíčků, kočiček, 

myšiček a dalších 

dřevěných 

dekorací. Všichni 

účastníci si domů 

odnášeli krásné 

výrobky, které jistě 

zaujaly čestné místo ve velikonoční výzdobě. 

Třetí stanoviště bylo pod patronátem naší šikovné 

keramičky Jitky Sedlákové, která pečlivě připravila 

a s láskou vypálila spousty drobných ozdob, které si 

zájemci mohli odekorovat temperovými barvami. Tyto 

kytičky, kuřátka, vajíčka, ptáčci a srdíčka nyní jistě krásně 

zdobí interiéry a exteriéry domovů výrobců.  

Další stanoviště nabízelo možnost výroby kraslic. 

O toto stanoviště jsem se starala osobně. V průběhu 

celého roku jsem vyfukovala vajíčka, která jsem nakonec 

obarvila. Zájemci si mohli vyzkoušet tradiční techniky 

zdobení velikonočních kraslic jako je vyškrabávání 

či dekorování slámou. Pro méně šikovné a trpělivé 

zájemce bylo možné využít i polepování kraslic krajkami, 

stužkami. Ovšem u nejmenších účastníků měly obrovský 

úspěch netradiční dekorační samolepky jako třpytivé 

kamínky a dinosauři. Věřím, že i tato netradiční 

velikonoční vajíčka našla uplatnění ve velikonoční 

výzdobě.  

Rovněž o stanoviště se zdobením perníčků byl velký 

zájem. Zejména u malých mlsounů bylo toto stanoviště 

oblíbené. 

Perníčky jsme 

upekly 

s hojnou 

dávkou medu 

a koření 

společně s paní 

Klárkou 

Cibulovou 

a jejími dcerkami. Ke zdobení byla zvolena jednoduchá 

metoda, rozetření cukrové polevy štětcem a posypání 

perníčku barevnými cukrovými dekoracemi. Zájemci si 

mohli perníček ozdobit pod pečlivým dohledem paní 

Klárky. 

Rovněž parádníci a parádnice si v našich dílničkách 

mohli přijít na své. Pod vedením paní Nadi Božkové si 

mohli z korálků vyrobit náramek, náhrdelník, náušnice 

nebo přívěsek. Obrovský zájem byl o přívěsky ve tvaru 

andělíčka, které je možno zavěsit na klíče nebo mobil. 

A konečně bych chtěla poděkovat paní Janě Víchové, 

která spolu s panem Otou Hasoněm připravila úžasné 

stanoviště pletení velikonočních pomlázek. Z osmi 

proutků si zájemci mohli uplést vlastní velikonoční 

pomlázku z pravého vrbového proutí. Zájem chlapců 

a překvapivě i děvčat byl velký. Doufáme, že si s takovou 

krásnou vlastnoručně upletenou pomlázkou 

vykoledovali hodně vajíček.  

Poděkování patří rovněž obci Přibyslavice, která nám 

tuto vydařenou akci umožnila a zapůjčila sál hasičské 

zbrojnice. Doufáme, že si všichni malí i velcí účastníci 

akci užili alespoň tak pěkně jako my organizátoři. 

Na shledanou příště. 

Eva Zezulová

 

Velikonoční dílničky Klubu šikovných ručiček 
 

STALO SE... 

https://otto.rajce.idnes.cz/190413-Pribyslavice-Sikovne_rucicky
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V neděli 9.6. se uskutečnil pohádkový les (pro děti) 

a fotbalový zápas svobodní  vs. Ženatí, ve kterém 

svobodní porazili ženaté 7:1. Pohádkový les začínal tím, 

že soutěžící  přišli na fotbalové hřiště a tam se na stole 

potkali s šaškem Vaškem, rodiče dětí si mohli koupit 

pivo, brambůrky nebo bezinkovou šťávu. Instrukce 

zadával sám šašek Vašek (převlečený Ivan Varmuža). 

První úkol byl ten, že soutěžící běhali po hřišti a hledali 

papíry s otázkami o pohádkách. Pohádkový les funguje 

v tom smyslu, že soutěžící u každého stanoviště (pokud 

splnili úkol) obdrželi jedno písmeno, které využili 

na poskládání hesla, které poté nahlásili šaškovi Vaškovi. 

Na cestě lesem je potkali třeba Praotec Čech, myška 

Minnie a myšák Mickey, u elfa si zastříleli lukem, 

u čarodějnice prolézali pavučinami a nakonec je čekala 

Červená karkulka. Cíl byl u šaška Vaška. 

 

David Kozel (historicky nejmladší autor, 8 let)

 

 

 

 

Jako tradičně ve středu, letos to bylo 19. června 2019, se 

oficiálně zahájila tradiční přibyslavická pouť. Již od rána 

bylo hodně chystání a spousta práce nejen se 

sestavením a zdobením máje, ale zdobil se i areál kurtů, 

kde se pouť celý víkend odehrává. Ruce k dílu přiložili 

všichni členové Chasy s výjimkou těch, kteří byli v práci 

či ve škole. V odpoledních hodinách přípravy vrcholily a 

lidé se scházeli na již zmíněné stavění. Letos se stavělo 

za pomocí zdvíhací techniky a proběhlo bez problémů. 

Když máj stojí na svém místě, chasu čekají ty hezčí 

chvilky v podobě jejího hlídání. I letos jsme ji úspěšně 

uhlídali a za doprovodu kytary jsme si pod májí oprášili 

naše pěvecké dovednosti. Někdo byl ve zpěvu šikovnější, 

někdo méně, ale všichni byli odměněni výbornými 

špekáčky a pivečkem. 

Ve čtvrtek se konal dětský den na téma ,,Vodníci“. 

Letos se zúčastnilo málo dětí, protože se na naši vísku 

hnala bouře. Chvíli před začátkem programu opravdu 

začalo pršet a naše hry se staly trošku autentičtější. 

Kapky mlátily do postavených party stanů a děti pod 

nimi plnily Vodníkem zadané úkoly. 

V pátek se konala rocková zábava se skupinou 

Accort. Počasí se oproti čtvrtku umoudřilo, a tak jsme si 

všichni užili předpouťovou zábavu ve vší parádě. Výběr 

písniček byl velmi pestrý, každý si přišel na své. Všichni 

se bavili, pili, jedli a zpívali do brzkých ranních hodin. 

V sobotu po obědě se seřadila Chasa před obecním 

úřadem a za doprovodu dechové hudby Galánka zvala 

občany na večerní zábavu. Během dne se počasí měnilo. 

Chvíli bylo strašné horko, ale jak se sluníčko schovaly 

mraky, bylo příjemně. Od konce zvaní nás dělila poslední 

ulice, ale déšť nás zahnal a uvěznil u Vyhnalíků, kde jsme 

letošní zvaní bohužel museli ukončit. Večer probíhala 

zábava se skupinou Anna, která tu na pouti hrála poprvé. 

Zábavu zpestřoval program Chasy. Jako první ve 20:00 

vystoupila Chasička se svým překvapením. O hodinu 

později se nenechala zahanbit ani Chasa, která ukázala, 

jak celý rok pilně cvičila a tančila. Po této kulturní vsuvce 

pokračovala dál zábava, než ji Chasa o půlnoci přerušila 

a předvedla své překvapení s vyměněnými rolemi. 

Po překvapení se opět pilo, jedlo a hlavně zpívalo až 

do rána. 

Pohádkový les a svobodní vs. Ženatí 2019 

Pouťování 2019 
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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 Českou besedu. Mezi 

besedami se ukázala šikovnost mladých členů Chasičky, 

kteří si připravili své taneční vystoupení. Je vidět, 

že Chasička děti velice baví, a my se těšíme na to, co si 

pro nás připraví příští rok. Na konci nedělního 

odpoledne se předávalo stárkovské právo. Míša 

Palmová a Marcel Oberšlík zvolili jako nové stárky Naďu 

Antlovou a Michala Božka. Rychtářské právo zůstává 

Terce Kratochvílové a Vladimíru Kalovi. Na konec 12. 

ročníku přibyslavické poutě si celá Chasa zatančila spolu 

s novými stárky. 

Tímto bychom chtěli všem, kteří s přípravami letošní 

pouti pomáhali, poděkovat. 
 

Naďa Antlová 

 

 

 

Během třetího červencového týdne obec Přibyslavice 

ve spolupráci s místními spolky uspořádala po loňské 

premiéře druhý příměstský tábor pro děti ve věku 4–9 

let. Princip tábora byl obdobný jako loni, kdy si 

jednotlivé spolky – letos hasiči, chasa, myslivci 

a sokolové – připravily jednotlivé dny plné zážitků a her 

pro děti. 

První den měla na starosti Chasa Přibyslavice, která 

si na dopoledne připravila stezku lesem s plněním 

různých úkolů pro děti. Děti se na začátku rozdělily 

do 4 skupin po 5–6. Během pobytu v lese hledaly obálky 

s úkoly, které jim pomohly k nalezení jednotlivých 

obrázků (také v obálkách) a textů písničky. Jednalo se 

o dobře známou písničku „Když jsem já sloužil to první 

léto“. Po obědě si text písničky i s obrázky nalepily 

a vybarvily na velký papír. Závěr každého dne trávily děti 

na parčíku MŠ, kde si je rodiče vyzvedávali.   

Na úterý si připravili program hasiči. Princip byl 

podobný jako o den dříve u chasy – hledání obálek 

s úkoly a za jejich splnění získání obrázku s hasičskou 

tématikou. Jednotlivé obrázky si pak opět na hasičce, 

kde bylo pro děti zázemí po celý týden, nalepily na velký 

papír, aby zjistily, co vše hasič musí umět a znát. 

Odpoledne čekala na děti na hřišti v Otmarově 

ukázka hasičského útoku. Potom si všechny vyzkoušely 

stříkání na cíl, kluci i holky si vyzkoušeli, jaké to je sedět 

za volantem hasičského auta. Zahráli si i známou hru 

na přelívání vody z jednoho kýblu do druhého za pomocí 

„živého řetězu.“ 

Další den si připravil myslivecký spolek Přibyslavice-

Radoškov. Dopoledne děti strávily v lese, kde jim bylo 

vysvětleno, jak se v lese mají chovat, zjistili, co všechno 

Prázdninové spolkování 2019 
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myslivci během celého roku dělají, jak pečují o zvířátka 

a mnoho dalšího. V lese si mimo jiné zahrály hru na „lišky 

a zajíce/koroptve“, kdy se zajíci a koroptve snažili 

schovat tak, aby je lišky nenašly. 

Odpoledne byly děti opět na hřišti v Otmarově, kde 

si vyzkoušely střelbu ze vzduchovek na cíl za odborného 

dohledu členů mysliveckého sdružení. Prohlédly si také 

chov koroptví u Doležalů. 

Poslední dva dny Přibyslavického spolkování si 

připravil pro děti Sokol Přibyslavice. Ve čtvrtek děti čekal 

celodenní výlet na zámeček do Lesního Hlubokého. Zde 

na ně čekalo překvapení, protože se zde konalo tradiční 

„Kovářské symposium“, během kterého si mohly 

prohlédnout i vyzkoušet, co to vlastně dříve znamenalo 

být kovářem. Už během cesty do Hlubokého sbíraly 

indicie, podle kterých měly poznat, co je na zámečku 

čeká. 

Pátek děti strávily se sokoly ryze ve sportovním 

duchu. Dopoledne pro ně byla připravena sokolovna 

v Přibyslavicích a přilehlé hřiště plné různých her. Děti ve 

skupinkách obcházely jednotlivá stanoviště, kdy si 

mohly vyzkoušet třeba přehazovanou, badminton, 

pétanque, šplh na laně, stolní tenis, přetahovanou 

lanem aj.  

No a odpoledne na ně čekal zlatý hřeb a zakončení 

tábora, kdy se obecní rybník proměnil na jezero 

s nebezpečným krokodýlem. Děti po jednotlivých 

skupinkách, za dohledu Indiana Jonese, dopluly na kanoi 

pro nafukovací předměty rozmístěné po rybníce. Ty pak 

naházely před krokodýla, čímž ho „zabavily“ a mohly mu 

tak z jednotlivých nohou sebrat indicii s tajnou zprávou.  

Z reakcí dětí (i rodičů) bylo poznat, že letošní 

příměstský tábor byla opravdu dobrá akce a děti i my, 

kteří jsme pomáhali s organizací, jsme si ji náramně užili. 

A za to patří velké poděkování všem, kdo se na zajištění 

této prázdninové akce podíleli. 

       

  Jiří Fryč

 

   

 

 

 
 

V neděli 21. 7. 2019 sloužil již tradiční poutní mši svatou 

u kapličky sv. Jakuba pan farář Bohumil Poláček z Velké Bíteše. 

Poděkování patří všem zainteresovaným organizátorům 

a účastníkům za vytvoření příjemné atmosféry pro společnou 

modlitbu. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

V září do naší mateřské školy nastoupilo 25 dětí, 15 

chlapců a 10 děvčat. 17 dětí zůstalo z předešlých roků 

a 8 dětí přišlo nových. Pro tyto děti to samozřejmě 

nebylo jednoduché. Musely si zvykat být někde bez 

maminky, zvykat si na nový režim dne, na nové děti 

a učitelky.  

Každoročně se nejstarší děti připravují k zápisu 

do základní školy formou Edukativně stimulačních 

skupin, je to nadstandartní program naší mateřské školy. 

Program skupin je rozvržen do 10 lekcí, které se konají 

v odpoledních hodinách. Každá lekce má svou 

pravidelnou strukturu, jednotlivé činnosti se střídají 

a navazují na sebe. Lekce má přibližně hodinové trvání, 

obvyklá frekvence lekcí je jedenkrát za čtrnáct dní. 

S dítětem je vždy přítomen jeden z rodičů, zpravidla ten, 

který s ním doma více pracuje. Rodič je pokaždé 

seznámen s cílem a významem prováděné činnosti. Se 

skupinou pracují dvě učitelky. Přítomnost rodiče je velmi 

ZE ŽIVOTA OBCE 

Pouť ke kapličce sv. Jakuba 

Ohlédnutí MŠ za školním rokem 2018/2019 
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důležitá. Rodič získává systém podnětů pro práci 

s dítětem, uvidí své dítě při spolupráci s jinou dospělou 

osobou, vytváří si reálný náhled na schopnosti dítěte, 

má možnost konzultace s odborníkem. Do školy odchází 

6 dětí.  

Během roku je „učivo“ mateřské školy členěno 

do tematických celků, které jsou dětem blízké, pro děti 

zajímavé. S nimi se pojí různé akce. Jezdíme do divadel 

v Brně, občas zajedou herci s divadelním představením 

k nám do školy. Tyto akce nám sponzorovala PBS 

částkou 5000 Kč. Významným sponzorem mateřské 

školy je firma Tunkr spol. s.r.o., částka 31 000 Kč byla 

použita na nadstandartní pomůcky, výlet do ZOO, Den 

dětí, Dudáky na Vánoce. Pan Denk a jeho rodina 

z Radoškova jsou protřelí mořeplavci a jedno dopoledne 

si pan Denk našel čas, aby děti seznámil se svým 

cestovatelským snem, jaký měl i Kryštof Kolumbus, plout 

po světě na své lodi a poznávat různé kouty světa. Děti 

se dozvěděly mnoho nového a vyzkoušely si třeba vázat 

lodní uzel. Každý rok se vydáváme na Dýňovou cestu. 

Tentokrát děti plnily úkoly na cestě po parčíku rozděleny 

na skupiny. Každou skupinu vedl jeden předškolák. 

Nakonec si děti pochutnaly na palačinkách, které 

připravila paní učitelka Jitka. 

Na Dušičky jsme zašli ke kapličce zapálit svíčku 

a položit květiny. I děti stejně jako dospělí prožívají 

odchod někoho blízkého nebo společně s rodinou 

vzpomínají na někoho z rodiny či přátel. Včelař pan 

Babáček, který má v Přibyslavicích chatu, dvakrát přišel 

do mateřské školy informovat děti, jak důležité 

a užitečné jsou včelky pro lidi, jak žijí, jak jim můžeme 

pomáhat, ale někdy i ublížit.  

Celkově se velmi zhoršují komunikační schopnosti 

dětí, zejména výslovnost. Spolupracujeme s odborníky 

z SPC Velké Meziříčí, kteří navštěvují naši mateřskou 

školu a provádějí logopedickou depistáž, při které zjišťují 

úroveň řeči, vady řeči dětí a rodičům doporučí příslušná 

opatření (návštěvu logopeda).  

V prosinci děti navštívil Mikuláš s krásným Andělem. 

Pro všechny děti měl dárečky, které jim za básničku 

či písničku dal. Na hasičce se již tradičně konalo vánoční 

posezení, kde děti vystupovaly se svým programem. 

Kluci v oblečcích čertíků a holky andílků. I letos jsme 

spolu s paní starostkou obcházeli ty nejstarší občany 

z Přibyslavic, zazpívali koledy a popřáli hezky prožité 

vánoční svátky.  

Do škol se vrací polytechnická výchova, která děti 

naučí nebo zdokonalí v manuálních činnostech. Děti si 

vyrobily lodičku z měkkého dřeva – balzy, pracovaly se 

skutečným nářadím a počínaly si zručně. Všem se lodička 

podařila.  

V rámci prevence zdraví navštívila již poněkolikáté 

školku zdravotní sestra Pavla Stráníková, která dětem 

ukázala a vysvětlila pravidla první pomoci. Z programu 

Zdravá pětka přijela Terka z Alberta a seznámila děti se 

zásadami zdravé výživy. I letos k nám zavítalo Divadlo 

Fyziky Údiv s různými pokusy.  

Každoročně proběhne v mateřské škole několik 

plesů. Letos to byl Valentýnský ples, Karnevalový ples 

a na závěr roku Ples rodiny na kurtech, na který 

maminky připravily raut se samými dobrotami.  

V bítešské knihovně mají pro děti připravené různé 

vzdělávací programy, my jsme se učili pečovat o knihy, 

orientovat se v knihovně, vědět, že si zde děti s rodiči 

mohou půjčovat zajímavé knihy.  

Tradičně nás zvou do Základní umělecké školy 

na koncert svých dětí.  

Pan Víťa Kratochvíl již loni začal spolupracovat s naší 

mateřskou školou v rámci tělovýchovných aktivit. 

Dvakrát jsme zajeli do sportovní haly ve Velké Bíteši, 

protáhnout svá těla za pomocí sportovního nářadí. Pan 

Kratochvíl měl pro děti připravené různé zajímavé 

sportovní aktivity.  

V dubnu jsme si nachystali svoje košťátka a vyrazili 

na kurty, kde jsme se jako čarodějnice a čarodějové 

vážně patřičně vyřádili. Také jsme navštívili hasiče 

ve Velké Bíteši. Ti ochotně dětem ukázali svoji techniku 

a děti prožily zajímavé dopoledne.  

Na svátek maminek jsme pozvali maminky a babičky 

k nám do mateřské školy, po krátkém pásmu povídání 

o všech z mateřské školy si maminky musely z kousků 

sestavit foto svého dítěte.  

Jednoho krásného jarního dne jsme pěšky vyrazili 

do Radoškova podívat se, kde bydlí naši 3 spolužáci a jak 

vypadá jejich vesnice.  

Po letech jsme na Den dětí zajeli do Velké Bíteše, kde 

měli pro děti připravené ukázky policisté, hasiči, vojáci 

z letiště Sedlec s dravcem, byly zde ukázky cvičených psů 

atd.  

Nechyběla letos ani olympiáda, kde děti 

spolupracovaly v družstvech ve sportovních 

disciplínách. V ZŠ ve Velké Bíteši byla otevřena 

pro veřejnost přírodní zahrada. Hned při příchodu se nás 

ujali zdejší žáci a ve skupinách prováděli po zahradě, kde 

bylo připraveno mnoho zajímavých úkolů s ekologickou 

tématikou.  

Pravidelně je jedno odpoledne věnované dětem 

odcházejícím do základní školy. Letos to bylo netradičně. 

Po návštěvě cukrárny jsme se vrátili do mateřské školy 
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a na děti čekali děti z jiné mateřské školy, aby spolu 

s našimi dětmi plnily úkoly posledních skupinek. Jaké 

bylo překvapení dětí, když tyto děti byly jejich maminky 

převlečené za předškolačky a spolu se svými dětmi 

usedly do lavic na parčíku, kde byl pro ně připravený 

kvíz, jak dobře se navzájem znají. Obstáli všichni, a tak si 

zasloužili vysvědčení s velkou jedničkou. Poté si všichni 

pochutnali na dortu a jiných pochoutkách od rodičů.   

Velkou předností mateřské školy je přírodní zahrada, 

kterou nazýváme parčík a kde děti rády tráví čas. Jedno 

odpoledne je parčík mateřské školy otevřený veřejnosti. 

Tentokrát děti musely najít 36 zvířat a zapsat názvy 

do křížovky. Po vyplnění křížovky vyšla tajenka se 

správnou odpovědí – číslem kódu na truhle s pokladem.  

Pan Jiří Soukop s kolegou z policie  dálničního 

oddělení připravil preventivní program zaměřený 

na bezpečnost dětí (jízdu na kole, pravidla provozu, 

dopravní značky, důležité vybavení cyklistů – přilba!)  

Na jeden den jsme se stali trpaslíky a po skupinách 

se vydali na trpasličí výpravu, během níž jsme plnili 

různé úkoly. A na konci cesty, u posledního úkolu, získali 

obrázek správného klíče od truhly s pokladem.  

Snažíme se dětem vštěpovat lásku k přírodě, 

většinou se nám to daří. Za to děti získaly z rukou pana 

Doležala medaili ochránce přírody. Také jsme se zajeli 

podívat do Spáleného mlýna na nové zvířecí přírůstky – 

hříbě a jehňata.  

Každoročně nás pozvou do základní školy podívat se, 

co už umí kamarádi z 1. třídy, na oplátku přijeli prvňáci 

k nám na parčík a plnili úkoly, které je přivedli k pokladu.  

I letos jsme získali evropské dotace na dva roky 

v částce 366 847 Kč na personální podporu a odborně 

zaměřená tematická setkání a spolupráci s rodiči dětí 

v MŠ. Témata setkání v letošním roce: Inspirace 

na rozvoj dětí ve věku 3–6 let aneb Vytváříme podnětné 

prostředí v rodině a Co nás čeká u zápisu do ZŠ.  

V naší školní jídelně se připravuje strava i pro děti 

z Mateřské školy Svatoslav a Dětskou skupinu 

v Krokočíně, vaří se zdravé obědy i pro cizí strávníky. 

Pokud máte zájem o obědy, můžete se přihlásit 

v mateřské škole na nový školní rok.  

Nyní se na čas rozejdeme, každý už se těší 

na prázdniny. Je jedno, jestli to bude u nás v republice 

nebo někde u moře. Důležité je si léto užít se svými 

nejbližšími a ve zdraví se vrátit zpět každý znovu ke svým 

povinnostem. Dětem hezké prázdniny, dospělým 

dovolenou a všem hezky strávené letní dny. Ať nás 

sluneční paprsky dostatečně nabijí svojí energií do další 

části roku. 

Kolektiv MŠ Přibyslavice 

 

 

 

 

 

 

 

Tentokráte o týden dřív než v minulých letech, a to 

v datu 22.–25. 8., se odehraje na Barbarské osadě 

multižánrový (nejen) hudební festival, který letos oslaví 

desátý ročník svého konání. Dříve býval na jiných 

místech – na Osadě se koná myslím počtvrté a letos 

bude spojen i s desátým výročím koncertování domácí 

kapely Barbar Punk, jejíž členové akci pořádají.  

Těšit se kromě Barbar Punku, který své narozeniny 

hodlá bujaře oslavit velkým přípitkem z třílitrového rohu 

medoviny a zahostováním některých  bývalých členů, na 

polskou folk-metalovou kapelku Cronica a tuzemský 

stejnožánrový Obereg. Trocha punku též nezaškodí, 

a tak můžete rozpogovat své ztuhlé údy na Slováky Kýbl 

mačiek, Nevhodné loutky, Blikající mimino či Ramones 

revival.  

Na své si přijdou i milovníci folku neb opět zahraje 

zde již známý skvělý bard Král Doubek a nová brněnská 

krev Drunken wiesel také se svým folk-punkem pozadu 

nezůstane.  

Kromě muziky (z jejíž interpretů jsem zdaleka 

všechny nevyjmenoval) bude také doprovodný program 

v podobě tradičních barbarských her, noční firsehow  

a pár zajímavých přednášek.  

No a samozřejmě nelze opomenout taky 

atmosférickou Hospodu ve starém mlýně, která každý 

rok ožije, aby se postarala v této době o vaše hladové 

a žíznivé krky... 

No co dodat na závěr? Snad jen to, že akce je 

soukromá (oslava narozenin kapely Barbar Punk), 

ale vstup všem lidem dobré vůle je povolen. Parkování 

i stany budou výhradně na pozemku Barbarské osady. 

Více informací na stránkách www.barbarfest.cz 

Těšíme se na Vás!  

Naším cílem je hlavně udělat veselou a příjemnou 

akci, která všechny pobaví... 

ZVEME VÁS 

Barbar Fest 2019 aneb to zase bude na Osadě veselo! 

http://www.barbarfest.cz/
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Se srdečným pozdravem a přáním 

krásných letních dnů  
 

Barbar Mamut a kolektiv Barbarské 

osady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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-mail zahradavkeramice@seznam.cz 
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