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Milé čtenářky, milí čtenáři,
po delší odmlce se můžete začíst do dalšího čísla
našeho zpravodaje.
Ač se to může zdát velmi podivuhodné, přinášíme
vám spoustu pozitivních zpráv o tom, že ani pandemie
nezastavila či neochromila provoz naší obce a že každá
doba má své mouchy a obnáší jiné problémy a výzvy
(viz historické okénko). Dozvíte se, že místní Sokol
stále pracuje na vytvoření zázemí pro potencionální
přibyslavické sportovce a že domestikovaný klokan si
pravděpodobně spletl okolní lesy s australskou buší (tj.
oblastí porostlou řídkým lesem nebo osamělými
stromy a křovinami). Osiřelá borovice nebo eukalyptus
– strom jako strom.

Obsah zpravodaje mě přiměl zamyslet se nad
postojem k současné situaci a snažit se na ní najít
pozitiva. Zde jsou: opatření související s pandemií mi
nevzala práci (jen mě připravila o veškerou radost z ní),
nepřipravila mě zatím o mé blízké (jen se s nimi
nesmím potkávat), nepřipravila mě a mé děti o naše
zájmy (jen je téměř rok nemůžeme vykonávat tak,
abychom se v nich rozvíjeli, radovali se z nich a sdíleli je
s ostatními). Nepíšu o pandemii, ale o opatřeních,
a proto nejpozitivnější na tom všem je fakt, že v říjnu
nás čekají volby do poslanecké sněmovny...
Nadějné vyhlídky vám přeje
Zuzana Kozlová

DOPIS PANÍ STAROSTKY
Vážení přátelé, milí čtenáři,
neúprosný čas nás opět posunul na naší pouti o nemalý krok kupředu. Na mnohých zahrádkách se bělají trsy
sněženek a signalizují příchod očekávaného ročního období – jara. Ale také největšího křesťanského svátku
Velikonoc, tedy Zmrtvýchvstání Páně neboli Vzkříšení Krista. Doprovodné lidové tradice jen dokreslují a každoročně
všem připomínají významnost této události, která v nás stejně jako příchod jara vzbuzuje radostné očekávání.
O tuto radost nás nepřipraví ani omezující opatření související s již rok trvající epidemií.
Těší mě vidět kolem sebe jen soudné kolegy, přátele, obyvatele se zdravým rozumem a nadhledem, jež si
uvědomují, že zdraví je především v jejich rukou a je věcí životního stylu a filosofie. Nesetkávám se s emocemi,
strachem či zlobou, ale respektem a opatrností, které jsou zapotřebí ke všem našim činnostem. Vážím si toho,
že nepovažujeme za nepřátele ty, kteří mají na věci odlišné názory vzniklé jejich rozdílnými úhly pohledu,
zkušenostmi nebo praxí. I tito nám pomáhají ve vytváření vlastního uceleného názoru. Setkávám se s vírou, která nutí
k odpovědnosti. S odpovědností, která dává naději. S tolerancí, která nám umožňuje se radovat.
Krásné jaro.
Ing. Iva Hadašová, starostka obce

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Vážení spoluobčané,
dovolte nám, abychom Vás informovali o plánovaných investičních akcí v tomto roce. Na ulici Dlouhá v úseku
od obecního úřadu po čp. 52 (dům rodiny Vyhnalíkových) a na ulici Sokolská v úseku od obecního úřadu po spojovací
cestu proběhne v místech, kde již byla provedena rekonstrukce nízkého napětí a veřejného osvětlení, oprava částí
místních komunikací. Na ulici Sokolská v uvedeném úseku je nutné před touto opravou vyměnit potrubí dešťové
kanalizace. Žádost o vydání stavebního povolení na tuto akci podávala obec v prosinci 2020 a očekává se její brzké
schválení. Po té bude následovat vypsání výběrového řízení. Stavba mimo jiné počítá s prodloužením stávajícího
chodníku k domu čp. 74, vytvořením nových parkovacích míst, úpravou šíře komunikace dle platných norem u domů
čp. 74, 120 a 126 a vytvořením zpomalovacího prahu na ulici Dlouhá, což bylo podmínkou pro vydání souhlasného
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stanoviska Policie ČR. Prostředky na realizaci jsou v rozpočtu obce na letošní rok již zahrnuty. Výše prostředků,
které budou na tuto akci vynaloženy z obecního rozpočtu, bude záviset na případném přidělení dotací z Ministerstva
pro místní rozvoj a Jihomoravského kraje, o které obec žádala.
Obec plánuje podat žádost o dotaci do nově připravované výzvy Ministerstva financí pro obce, která by se měla
týkat podpory rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a občanské vybavenosti. Výzva by měla být otevřená v průběhu
jarních měsíců. Tuto dotaci by bylo možné využít na opravu budovy bývalého hostince Salajka. Souhlas s podáním
žádosti o tuto dotaci vyjádřili zastupitelé na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice, konaném dne
4. 3. 2021.
Zastupitelstvo také schválilo pronájem nebytových prostor v budově čp. 15 na ulici Sokolská společnosti Tunkr,
spol. s r.o. Prostory budou využity k uskladnění materiálu.
Obec i nadále pracuje na narovnání majetkoprávních vztahů se svými občany. Připravuje a realizuje výměny,
odkupy či prodeje částí pozemků tak, aby jejich hranice odpovídaly skutečnosti, a zejména aby místní komunikace
ležely na pozemcích obce. Díky tomu dojde k majetkovým úpravám na ulici Dlouhá a U Hřiště. Děkujeme všem
občanům, kteří nám v tomto svým vstřícným postojem pomáhají. K prodejům obecních pozemků zastupitelé i nadále
zaujímají negativní stanovisko.
I když jsou dlouhodobě platná nařízení o omezení shromažďování a konání veřejných akcí, obec opětovně
upravila vyhlášku o nočním klidu, která nyní počítá s následujícími kulturními akcemi:
 tradiční oslavy Pálení čarodějnic v noci
 z 30. 4. 2021 na 1. 5. 2021,
 taneční zábava – Letní noc SDH Přibyslavice v noci z 28. 5. 2021 na 29. 05. 2021,
 Tradiční přibyslavická pouť v noci z 25. 6. 2021 na 26. 6. 2021 a z 26. 6. 2021 na 27. 6. 2021,
 festival – Barbarská osada v noci z 19. 8. 2021 na 20. 8. 2021 a v noci z 20. 8. 2021 na 21. 8. 2021 a
 taneční zábava – Přibyslavické plavení v noci z 28. 8. 2021 na 29. 8. 2021.
V těchto termínech je noční klid omezen na dobu od 3:00 do 6:00 hod.
V úterý 20. 4. 2021 v ranních hodinách bude proveden svoz nebezpečného odpadu. Jedná se např. o barvy,
lepidla, rozpouštědla, oleje, kyseliny, baterie, zářivky a nově i pneumatiky. Odpad shromažďujte v pondělí 19. 4. 2021
v Přibyslavicích i v Radoškově před hasičskou zbrojnicí.
Svoz bioodpadu bude zahájen od 6. 4. 2021 a v naší obci bude probíhat každé úterý do 30. 11. 2021.
Oznamujeme občanům, že je možné uhradit vodné za poslední čtvrtletí roku 2020 splatné ihned, poplatek za psa
splatný do 31. 3., poplatek za odpady splatný do 31. 5. a stočné splatné do 30. 6. tohoto roku. Všechny platby je
možné provést převodem na k tomu určený účet nebo v hotovosti do pokladny na obecním úřadě. Po zaplacení
poplatku za odpad si, prosím, na obecním úřadě vyzvedněte novou známku na popelnici. Bližší informace naleznete
na webových stránkách obce, viz http://www.pribyslavice.net/urad-obce.
Dále upozorňujeme občany, že dne 27. 3. 2021 začíná sčítání lidu, domů a bytů, které je ze zákona povinné.
Do 9. 4. 2021 má každý možnost se sečíst online. Od 17. 4. do 11. 5. 2021 je pak možné vyplnit a odevzdat listinný
formulář. Více informací naleznete v přiloženém letáku či na
https://www.pribyslavice.net/aktuality/oznameni-o-konani-scitani-lidu-domu-bytu-v-roce-2021-v-ceskerepublice.
S pozdravem za zastupitele Přibyslavic
Jana Pavlů

ZE ŽIVOTA OBCE
TJ Sokol Přibyslavice bilancuje rok 2020
Vážení členové a občané,
máme za sebou velmi zvláštní rok, s jakým jsme se doposud ještě nesetkali, a nelze se ubránit dojmu, že jsme se
dostali do soukolí historických událostí, které se nás stejně jako každého dalšího člověka dotýkají až bytostně a jejichž
důsledky ještě asi nedokážeme plně nazřít.
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Ano, letos nás podobně jako ostatní země evropské rodiny plně zasáhla pandemie čínského viru SARS-COV-2
způsobující onemocnění COVID-19, které není tak závažné jako mor, ale ani tak „banální“ jako chřipka. Takže v ČR
na něj a jeho českou a britskou mutaci již zemřelo navíc 18 tis. lidí oproti dlouhodobému průměru, což je nejvíc
od roku 1950. Bohužel pandemie nepřeje sportu a aktivitám obecně a nepřála ani našim plánům, přesto se v rámci
možností podařilo několik věcí, které stojí za to zmínit.
1. Pokračovali jsme v úsilí o obnovu sokoloven a bylo dosaženo několika dílčích úspěchů.
Do úspěšného konce se podařilo dotáhnout stavební řízení projektu na obnovu sokolovny v Radoškově a nyní
disponujeme stavebním povolením pro rekonstrukci stávající budovy dle zpracovaného projektu.
Proběhlo také několik jednání, která nakonec vyústila v dohodu o odstranění opěrné zdi vystavěné v těsné blízkosti
sokolovny v Přibyslavicích, která tvořila jednu z hlavních překážek pro zapojení VUT do projektu obnovy sokolovny
v Přibyslavicích.
2. Méně výrazně, ale i letos jsme si připomněli Památný den sokolstva zapálením sokolských světel a jejich spuštěním
po proudu Bílého potoka a položením květin u pamětní desky.
Jen připomínám, že naše jednota se k tomuto významnému dni poprvé v historii přihlásila v roce 2019 a společně
s obcí Přibyslavice odhalila pamětní desku obětem totalit v Radoškově.
3. Zapojili jsme se do občanské pomoci v jarní vlně koronaviru, a to zprostředkováním výroby roušek pro nejstarší
skupinu obyvatel obce v době, kdy jich byl zoufalý nedostatek, a tímto děkujeme Lucii Kozové za obětavost při
jejich výrobě.
4. Ve chvílích, kdy to bylo možné, jsme pro děti otevřeli sportovky i fotbalové tréninky a snažili se udržovat jejich
i naše volnočasové sportovní aktivity.
5. Uspořádali jsme turnaj v nohejbale, fotbalový turnaj pro děti a také netradiční sokolskou noc, kde děti mohly cvičit
a předvádět své dovednosti, ale také se dozvěděly některé zajímavosti o Sokolu a bylo o ně postaráno včetně jídla
a pití a večerního promítání pohádek.
Znovu jsme se také podíleli na prázdninovém Spolkování, kdy jsme kromě výletu do Barbarské osady, dobrodružství
na místním rybníce a sportovních disciplín, tentokrát také pro děti připravili dílničky s ukázkami robotické výroby
pomocí CNC frézky a také výrobu na 3D tiskárně.
6. Podařilo se nám dokončit registraci na portále Darujme.cz, což nám značně usnadňuje pozdější využití
i administraci DMS pro naší sbírku, čímž bychom jí mohli dát celorepublikový rozměr.
7. Zahájili jsme výcvik cvičitele parkouru, bohužel tento byl přerušen v důsledku protiepidemických opatření
a pokračování kurzu je dosud nejasné vzhledem ke zhoršující se epidemické situaci v ČR.
8. Učinili jsme prostředí sokolovny o něco bezpečnější osazením několika prvků, abychom podpořili bezpečí zejména
mladších cvičenců.
Prudké schodiště na galerii přibyslavické sokolovny jsme opatřili dětskou brankou.
Vstup do prostoru pro pracovní nářadí jsme osadili železnou mříží a bránou, abychom zabránili dětem v přístupu
k nebezpečnému nářadí.
K náčiní v prostoru cvičiště jsme umístili instrukce.
Také jsme označili únikové cesty.
9. Osadili jsme sokolovnu čipovým přístupovým systémem a rozmnožili a předali přístupové klíče našim členům
a rodičům našich nezletilých členů.
Věřím, že i přes nepříznivé okolnosti řádící epidemie i nesystematický přístup boje proti ní, který na dlouhé
měsíce prakticky zmrazil sportovní i spolkové aktivity s téměř nulovým protiepidemickým efektem, se nám podařilo
několik dobrých kroků, které nás přiblížily ke znovuvytvoření podmínek a zázemí pro obnovu spolkové
a společenské aktivity v obou našich obecních částech.
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Děkuji členům a vedoucím, kteří se podíleli na sportovních aktivitách dětí v obci, i těm, kteří věnovali svůj čas a úsilí
při organizaci akcí, obci Přibyslavice i Jihomoravskému kraji, stejně jako občanům a těm, kteří nás podporují.
Všem členům i spoluobčanům přeji mnoho zdaru v roce 2021.
Se sokolským pozdravem Nazdar!
Martin Orator

Cože? SKIPPY v našem revíru :)
Vážení čtenáři,
jako každý rok byl náš spolek (Myslivecký spolek Přibyslavice-Radoškov) osloven a požádán o příspěvek do našeho
(vašeho) obecního zpravodaje. A jako každý rok jsme se o tuto činnost museli prát :D. Zde si dovolím osobní
poděkování slečně Marušce Doležalové za obětavost projevenou našemu spolku, a to nejen při psaní příspěvků
do zpravodaje v předchozích letech. Děkujeme.
Jsoucí virová pandemie je tu s námi již více než rok. Různá opatření a omezení nás citelně zasáhlo všechny, a tedy
i spolky. Vzhledem k tomu, že se jedná o každodenní hlavní téma všech sdělovacích prostředků, není nutné se
tomuto tématu více věnovat.
Pokud bych měl v krátkosti shrnout dění v předešlém roce, tak největší událostí, a také asi jedinou, byl
bezpochyby Skippy. Asi v polovině října dopoledne jsem obdržel zprávu, že se v našem revíru – v Radoškově –
vyskytuje klokan. Je jisté, že globální oteplování probíhá, ale tohle? Popravdě řečeno, prvotní mojí myšlenkou spíš
bylo, že si dotyčná osoba „něčím“ vylepšila den. Když se o něco málo později zpráva potvrdila, bylo jasné, že tento
endemit z Austrálie, vačnatec, je zde. A nejen srnky koukaly. Až později se zjistilo, že se nejedná o Skippyho
(klokanice ze seriálu), ale o samce jménem Riki, který utekl svému majiteli z Javůrku. Klokan byl na útěku měsíc a půl.
Většinu své „dovolené“ trávil v našem revíru. Vybral si dobře! Bylo to milé zpestření jinak bohatého života v našem
okolí. Klokan je dnes doma a dle slov jeho ošetřovatele se má dobře.
Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří nás různými způsoby v naší práci podporují, zejména pak zastupitelům
obce Přibyslavice a společnosti Agra Horní Dunajovice, středisko Svatoslav.
Jménem Mysliveckého spolku Přibyslavice-Radoškov Vám přeji hezké dny.
„Myslivosti zdar!“

Aleš Solař, předseda spolku

HISTORICKÉ OKÉNKO
O čem se v Přibyslavicích jednalo před 100 lety – část I.
V roce 1921, ve třetím roce existence nové
Hotárek, krejčí
z č. 56, Fr. Baláš, řezník z č. 43,
Československé republiky, se správní orgány obce
Ludvík Štoček, domkář z Otmarova č. 9 (109)
Přibyslavice, obecní zastupitelstvo a obecní rada,
a za náhradníky Karel Procházka, obchodník, Josef
sešly celkem sedmnáctkrát. Oproti jiným letům
Žák, rolník, Jan Hotárek, bednář z Otmarova č. 5
zvýšená frekvence schůzí nebyla zapříčiněna ani tak
(105). Také v druhém bodě se, podle okresního
samotným děním ve vsi, jako spíše nutností plnit
nařízení, volilo, tentokrát do
množství nařízení, oběžníků a usnesení vydávaných
Nákazové komise pro potírání kulhavky a slintavky.
v této složité poválečné době okresním úřadem
Zvoleni byli pro obvod Otmarov Ant. Božek z č. 3
ve Velkém Meziříčí.
(103) a Karel Burian z č.6 (106) a pro obvod
Nový rok zahájilo zastupitelstvo schůzí konanou
Přibyslavice Jan Hotárek, krejčí z č. 56, Jan Kožina,
ve škole dne 6. ledna v počtu 11 členů, omluvil se
Fr. Hotárek z č. 10, Rudolf Svoboda, kovář. Do funkce
jeden člen, hostinský Hynek Urbánek. Prvním bodem
hlavního dohlížitele nad dezinfekcí byl ustanoven
schůze bylo dle nového nařízení o místních školních
starosta Fr. Požár. Další body jednání se už týkaly
radách ustanovení školské rady. Jednomyslně byli
přímého dění v obci. Četl se přípis ze všeobecné
zvoleni za členy – Jan Oplatek, rolník z č. 12, Jan
nemocnice v Praze ohledně proplacení ošetřovacích
Strana 4

výloh za syna zdejšího obyvatele Stanislava Topinky.
Zastupitelstvo se usneslo výlohy neproplatit, protože
otec ošetřovaného jako lesní revírník může a jest
povinen útraty nésti. Na závěr se řešilo pokácení
a následný prodej shnilé obecní hrušky u pastoušek
(dnes u kurtů). Alois Smrž nabídl cenu 50 K, nabídka
byla přijata.
Obecní rada se letos poprvé sešla dne 15. ledna.
Měla k projednání jediný bod: volbu dvou
přehližitelů a jednoho pověřitele obecních účtů
z minulého roku 1920. Přehlížiteli byli zvoleni Karel
Burian a Karel Procházka, pověřitelem Jan Hotárek
z č. 5. Za spolupracujícího člena finanční komise
určila rada Jana Hotárka z č. 56.
V předposledním lednovém dni se opět konala
schůze zastupitelstva ve složení starosta Fr. Požár,
náměstek starostův Jos. Žák, Ludvík Štoček, Hynek
Urbánek, Jan Hejtmánek, Jan Moudrý, Karel
Procházka, Alois Šandera, Jan Kožina, Karel Burian,
Ant. Božek. Nejprve se přečetlo několik nařízení
okresního úřadu týkající se kvót obilí, luštěnin, sadby
brambor a dezinfekce dvorků zamořených kulhavkou
a slintavkou. Poté se chopili slova přehližitelé
obecních účtů a seznámili přítomné z výsledky svých
šetření. V minulém roce činil obecní příjem 13 563 K
95 h, vydání 12 863 K 19 h, jako přebytek zůstává
700 K 76 h. Dále se zastupitelstvo dohodlo
na nových, šetrnějších pravidlech ohledně
kancelářských
výloh,
poselného-poštovného
a proplácení cestovného starostovi i členům rady.
Opět se ustanovovala komise, tentokrát Komise
pro příděl sadbových brambor. Členy byli zvoleni Jan
Oplatek, Fr. Burian, Jan Křivánek a Jan Habán.
Schůze skončila návrhem Jana Hotárka, aby se
do příště urovnalo nájemné z obecních polí.
Následovala schůze obecní rady dne 13. března.
Také tentokrát se nejprve četly výnosy a nařízení
okresního výboru. K některým z nich zaujala rada
okamžité stanovisko, např. k výnosu o obecním
zásobování – bylo rozhodnuto vykonat prohlídku
v některých přibyslavických domácnostech, nebo
k výnosu o hájení zvěře – bylo usneseno, že není
příčiny, pro níž by byla zvěř šetřena... Další výnosy
týkající se hubení bodláků, palivového dříví,
Červeného kříže
a jiných byly pouze vzaty
na vědomí. V dalších bodech jednání bylo vyhověno
žádostem Fr. Melkesa o obecním bubnování
před Bartošovými a Aloise Šandery, držitele býka
ke skoku, o vyrovnání nedoplatků. Rada rovněž
přijala oznámení řídícího učitele o zakoupení obalů
na spisy v hodnotě 7 K.

Za týden, dne 20. března, se sešlo zastupitelstvo.
Stejně jako v předešlých schůzích se nejprve četly
výnosy okresního úřadu týkající se průkazů státního
občanství, daní, přídělů brambor, ale i očkování dětí
a očkování vepřů proti července. Většinu výnosů
zastupitelstvo vzalo na vědomí bez dalších
komentářů, a tak se mohlo přistoupit k dalším
bodům jednání. Po novém prozkoumání obecních
účtů se zjistilo, že došlo k chybám ve výpočtech
a po jejich odstranění zůstává v obecní kase
přeplatek 912 K 53 h. Hotovost předal odstupující
starosta Ant. Božek novému starostovi Fr. Požárovi.
Na závěr byla přednesena žádost obce Svatoslav
o přijetí jejího příslušníka Fr. Křístela do svazku obce
Přibyslavice. Obecní zastupitelstvo Fr. Křístelovi
jednohlasně udělilo domovské právo (trvalý pobyt),
spolu s ním také jeho manželce Žofii a 11leté dceři
Marii.
Další schůze zastupitelstva proběhla 24. dubna.
Zahájilo se oznámením změny pobytu dvou místních
rodáků, stolaře Primuse Brima, nar. v Přibyslavicích
r. 1881, přijatého do obce Dolní Věstonice,
a Antonína Sojky, krejčovského pomocníka, přijatého
i s manželkou a třemi dětmi do Brna. Poté
zastupitelstvo řešilo chybné vyměření části obecního
lesa u sv. Františka a obecního pozemku mezi
zahradou hájovny č. 28 a domem Fr. Baláše č. 43.
Bylo rozhodnuto, aby starosta Fr. Požár společně
s radním Ludvíkem Štočkem oznámili záležitost
lesnímu úřadu v Hlubokém a pokusili se
o vyrovnání cestou smírnou. Dalším bodem bylo
usnesení podat žádost ke Státnímu pozemkovému
úřadu o přidělení veškerého lesa v katastru obce
patřícího Rajhradskému klášteru podle přídělového
zákona z r. 1920. Na závěr schůze se dostavil
předvolaný František Hotárek, nájemce obecního
bytu v hasičském skladišti, který si chtěl postavit
dřevěné chlívky v prostoru mezi hasičkou
a kapličkou. Zastupitelstvo stavbu jednohlasně
zakázalo z důvodů zdravotních a estetických.
Následující schůze zastupitelstva, označená jako
mimořádná, se konala 7. června. Hlavním tématem
byla žádost obce o přidělení lesa dosud patřícího
Rajhradskému klášteru o celkové výměře 140 ha 39
a. Řešil se také výnos okresního výboru ohledně
revize vah a měr a na závěr se zastupitelstvo
dohodlo o opravách obecních cest.
Pokračování v příštím čísle.
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CITÁTY A MOTTA NAŠEHO ZPRAVODAJE
V dnešní době, kdy je nelehké vyznat se v událostech kolem sebe a kdy se na nás valí rozporuplné a často
protichůdné informace, se mohou hodit citáty, motta či výroky slavných i méně slavných osob. Stojí za
zamyšlení nebo i pobavení a mohou nám pomoci s pohledem na současný svět.
Ráda bych dnešním vydáním začala pravidelnou rubriku Citáty a motta našeho zpravodaje. Pro aktuální
vydání jsem vybrala tato:
„Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí.“
„Zatímco ztrácíme svůj čas váháním a odkládáním, život utíká."
„Většina lidí je tak šťastná, jak šťastná se rozhodla být.“

Albert Einstein

Seneca

Abraham Lincoln
Iva Hadašová, starostka obce

Zápis do Mateřské školy Přibyslavice pro školní rok 2021/2022
Ředitelka Mateřské školy Přibyslavice vyhlašuje zápis dětí do Mateřské školy Přibyslavice pro školní rok
2021/2022, který se koná v období od úterý 4 .5. 2021 do čtvrtka 13. 5. 2021
bez přítomnosti zákonných zástupců dětí. Podrobnější informace naleznete začátkem dubna na
www.mspribyslavice.webnode.cz
Jana Habánová, ředitelka MŠ Přibyslavice

Zpravodaj P+R, 1/2021, E-mail redakce: zpravodajpr@seznam.cz. Elektronická podoba zpravodaje na stránkách:
www.pribyslavice.net. Šéfredaktorka: Zuzana Kozlová, zástupce šéfredaktorky: Ivan Varmuža, grafické zpracování:
Martin Kavlík, autoři článků: Iva Hadašová, Martin Orator, Jana Pavlů, Aleš Solař, Lenka Rafaelová. Zpravodaj byl
vytištěn na náklady obce.
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