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Milé čtenářky, milí čtenáři, 
v předchozích letech by bylo aktuální číslo plné zpráv 
o oslavách výročí založení republiky nebo o již 
tradičním Radoškování. Společně s Vámi bychom se 
těšili nejen na besídku mateřské školy pro starší 
spoluobčany, ale hlavně na rozsvěcení vánočního 
stromu s živým betlémem a vystoupením chasičky 
na 1. adventní neděli.  

I když společenský život ustrnul, neznamená to, 
že se v naší obci nic neděje. Přesvědčí vás o tom 
zpráva o jednání zastupitelů.  

 
 
Navíc ani charakter dnešní doby nebrání vzniku 

nových projektů, ve kterých se vlastní samostatnou 
aktivitou můžeme spolupodílet na společné věci bez 
ohledu na své stáří či dovednosti. Víc neprozradím... 
Podrobnosti hledejte na poslední straně zpravodaje. 

 

Poklidně strávený adventní čas vám přeje 
 

Zuzana Kozlová 

 

 
 
Vážení spoluobčané,  
 

dovolte nám, abychom Vás informovali o tom, že stavební akce „II/602 a III/3798 Přibyslavice - průtah, zvýšení 
dopravní bezpečnosti" byla ukončena úspěšným kolaudačním řízením, které proběhlo v říjnu 2020 a schválenou 
žádostí o platbu dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního 
operačního programu. Dotaci obec již přijala ve výši 5,7 mil. Kč. 
 

 
Dokončena byla i výstavba autobusových zastávek. Jak jste byli informováni, obec v únoru 2020 podala na 

tuto výstavbu žádost o finanční podporu z rozpočtu Jihomoravského kraje. V souvislosti s epidemií koronaviru 
Jihomoravský kraj pozastavil, příp. omezil přidělování financí z krajských dotačních titulů, z toho důvodu nebyla 
žádost kladně vyřízena. 

Jednání s majiteli pozemků na ulicích U Hřiště a Zahrádky ohledně případného propojení těchto ulic za 
zahradami domů v Otmarově (tj. po hranici pozemků parcelní číslo 395 a 396) ukázala, že ne všichni majitelé 
mají o vybudování místní obslužné komunikace, na kterém by se museli podílet poskytnutím části svých 
pozemků, zájem. Bude realizováno pouze prodloužení obou ulic a na ulici U Hřiště bude vybudováno nezbytné 
obratiště - prostor pro možné otáčení vozidel integrovaného záchranného systému. Pro tuto variantu je již 
připravována projektové dokumentace. 

V současné době také probíhá příprava podkladů pro žádosti o dotace na rok 2021. Touto formou bychom 
chtěli spolufinancovat: rekonstrukci budovy Salajka, víceúčelového hřiště (kurtu) a místních komunikací na ulici 
Dlouhá (od obecního úřadu po čp. 52 – dům rodiny Vyhnalíkových) a ulice Sokolská (od obecního úřadu po 
spojovací cestu na ulici Dlouhá). To, která z rekonstrukcí bude nakonec realizována a v jakém rozsahu, bude 
záviset z velké části na úspěšnosti jednotlivých žádostí. 

Žádáme občany a spolky, kteří plánují na rok 2021 veřejné akce vyžadující úpravu nočního klidu, aby termíny 
těchto akcí nahlásili na obecním úřadě. 

 

S pozdravem a přáním příjemného prožití zbytku roku 2020 za zastupitele Přibyslavic  
Jana Pavlů 
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                                             BEZPEČÍ, POHODLÍ, RADOST A JEDINEČNOST PRO VÁS  
 
 

              
            

DOPIS PANÍ STAROSTKY 
 
Vážení přátelé, milí čtenáři, 
 

podzim již odnesl většinu listí z větví stromů, zima se hlásí přízemními mrazíky a slunce se jen těžko prodírá 
ranní mlhou. Každý vnímá toto období po svém. Já je mám ráda, patří k němu praskání dřeva v krbu i šeptání 
dětí o dárcích, které by mohly nalézt pod vánočním stromečkem. 

Letošní rok je ale jiný. Je zde pandemie a související nařízení a omezení. 
Nerada ji zde uvádím. Jsou jí každý den plná média, jako by nebyly jiné události. Mnozí se mne ale ptáte na 

osobní názor nebo jak kterou informaci chápat. 
Informace včetně nařízení jsou často chaotická a rychle se mění. Některé články postrádají korektnost za 

cenu větší sledovanosti nebo osobního zviditelnění. 
Jejich důsledek je strach, apatie, zášť. 
Vždy jsem se snažila čerpat z moudrosti a zkušeností svých rodičů, prarodičů. Jako například stále aktuální 

používej bez emocí vlastní rozum, myj si ruce mýdlem, když přijdeš z venku a před jídlem, kam nechodí slunce, 
chodí lékař a mnohé další. 

Dle mého názoru se zaměňují významy čísel nemocný/pozitivní. Bylo zvykem, že o tom, zda je člověk 
nemocný, rozhodl ošetřující lékař na základě komplexního vyšetření a celkového stavu, nikoli na základě 

NOVÉ AUTOBUSOVÉ ČEKÁRNY V PROVOZU 
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sporných a nepřesných testů. Jediný jejich výsledek je strach, který postrádá soudnost, rozděluje společnost, 
kolegy, přátele. Často bývá nebezpečnější než nebezpečí samo. 

Právě tento aspekt má devastující vliv na psychiku. Nejvíce těch, o kterých si myslíme, že je izolací chráníme. 
Většinou mají své osamění i bez restriktivních opatření. 

Z historie víme, že každé horší období v přírodě střídá lepší. Jsme její nedílnou součástí. Proto zanedlouho 
lepší období musí zákonitě přijít. A přijde. 

Nenechejme se ničím a nikým připravit o neopakovatelnou předvánoční atmosféru ani kouzlo Vánoc, jiskřivé 
oči dětí. 

Nebojme se pomoci těm, kteří pomoc potřebují, ale i těm, kteří si ji zaslouží a neodváží se o ni požádat. 
Nevyčítejme si věci, které jsme nemohli nebo nemůžeme změnit. 
 

Pozitivní mysl, pevné zdraví a krásné Vánoce všem! 
Ing. Iva Hadašová, starostka obce 

 
 
 
 
 

              
 

Na portálu Rosicko.cz najdete program na víkend i práci v okolí 
Rosický portál se stal za čtrnáct let svého fungování největším informačním zdrojem v regionu. Dnes tak na 
jeho stránkách kromě regionálních zpráv a přehledu kulturních akcí najdete také denně aktualizované 
nabídky zaměstnání a bydlení.  

Chcete si prohlédnout fotky z patnáctého ročníku vozatajských závodů nebo si přečíst o právě probíhajících 
rekonstrukcích, ale rádi byste se přitom vyhnuli pročítání černé kroniky? Všechny regionální zprávy jsou řazeny 
do rubrik, takže si lehce zvolíte, co vás zajímá, ať už je to aktuální dění, policejní hlášení nebo kulturní  
a sportovní události. Pokud vám ale jen povědomí o okolním dění nestačí, toužíte vyrazit ven a hledáte událost, 
které byste se mohli zúčastnit, sledujte kalendář regionálních akcí. Najdete v něm festivaly, výstavy, promítání, 
besedy a další možná vyžití pro rodiny, skupiny i jednotlivce. Vyhledávat je můžete jak v celém regionu, tak  
v konkrétních obcích. V případě, že akci sami pořádáte a chcete, aby se o ní dozvědělo i široké okolí, máte 
možnost na ni právě zde upozornit zveřejněním pozvánky v přehledném seznamu událostí. Nejzajímavější  
a nejčtenější z nich se objeví také na facebookové stránce Region Rosicko, kterou v současnosti sleduje přes 
čtrnáct set uživatelů. Pokud chcete být o dění v regionu průběžně informováni, stačí se připojit. 

Možná vás ale v tuto chvíli víc zajímá, jak sehnat práci poblíž svého bydliště. I s tím si portál poradí. 
Poptávku místních firem najdete v sekci s nabídkami práce. Ve vyhledávání nastavte, o jaký obor máte zájem  
a do jaké vzdálenosti jste za zaměstnáním ochotni dojíždět, a můžete začít vybírat. Firmy, kterým momentálně 
schází pracovní síla, tady mají možnost oslovit potenciální zaměstnance prostřednictvím bezplatného inzerátu  
a zároveň využít vysokou návštěvnost portálu pro vlastní propagaci – díky bezplatné inzerci mohou rozšířit 
povědomí o nabízených službách přímo v místě svého působení. Získat nové zákazníky a připomenout se těm 
stávajícím navíc můžete i zařazením své společnosti do katalogu firem a služeb.  

 

Navštivte portál www.rosicko.cz a zjistěte, jaké možnosti nabízí právě vám. 
RegionyBrněnska.cz 

 
 
 
 
 

 
 

http://www.rosicko.cz/


Strana 4 
 

 
 
 
 

Přibyslavický keramický betlém  
 aneb Jak obec Přibyslavice k vlastnímu betlému přijde 
 

O první adventní neděli, tedy 29. listopadu, rozsvítí přibyslavickou kapličku originální keramický betlém.  
Vyrobila jej Jitka Sedláková, která vede v Přibyslavicích 
keramické dílny pro děti i dospělé a je zároveň autorkou 
projektu, v němž každý, kdo má zájem, může svou vlastnoručně 
vyrobenou figurkou obohatit její dílo. Každý rok tak budeme 
moci objevovat nové přírůstky, budeme zvědaví, čím naší 
spoluobčané přispěli k našemu jedinečnému ztvárnění 
vánočního symbolu. 

Kdy, kde a jak postavičku vyrobíte? Nepotřebujete k tomu 
ani zkušenosti, ani materiál. Kdykoliv během roku můžete po 
předchozí domluvě navštívit keramickou dílnu Zahrada v 
keramice (e-mail zahradavkeramice@seznam.cz), kde vás Jitka 
Sedláková odborně povede a pomůže vám vytvořit postavu či 
zvířátko, které si podepíšete, a váš výtvor se tak stane definitivní 
součástí vystavovaného betléma. 

„Byla bych ráda, kdyby se z něho stal náš společný 
přibyslavický betlém," uzavírá Jitka. 
Betlém bude tradičně vystaven do Tří králů. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Milé maminky, milí tatínci, 
jelikož se blíží Mikuláš, chtěl bych poprosit ty z Vás, kteří si přejete, abych k Vám letos dorazil i s pekelnou 

cháskou, abyste mi napsali. 
Své požadavky, pochvaly a hříchy prosím zasílejte na e-mail: Vokralova.Jaruska@seznam.cz  

Děkuji. 
Už se na Vás a Vaše malé ratolesti těším . 

 
         S pozdravem 
           Mikuláš  
 
 
 
Zpravodaj P+R, 5/2020, E-mail redakce: zpravodajpr@seznam.cz, Elektronická podoba zpravodaje na stránkách: 
www.pribyslavice.net, Šéfredaktorka: Zuzana Kozlová, Zástupce šéfredaktorky: Ivan Varmuža, Grafická úprava: 
Martin Kavlík, Autoři článků: Iva Hadašová, Zuzana Kozlová, Jana Pavlů, Jarča Vokřálová. Zpravodaj byl vytištěn na 
náklady obce. 

ADVENTNÍ ČAS PŘICHÁZÍ ZAS… 


