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Ohlédnutí za prvním rokem společné 
práce
Zastupitelstvo města Přibyslav má za sebou první rok činnosti. Po  
hektickém počátku se začalo pracovat. V radě i zastupitelstvu se nepoli-
tikaří a to je dobře. Podařilo se sestavit funkční výbory a komise. Změny,  
ke kterým v průběhu prvního roku tohoto volebního období došlo, jsou ku 
prospěchu města a jeho obyvatel. Máme za sebou velké investiční akce, o kte-
rých průběžně píšeme. Není třeba je jednotlivě vyjmenovávat. O veřejných 
zakázkách, které byly vždy bezproblémové a transparentní, nově informuje-
me na webových stránkách a přijali jsme podrobná pravidla jejich zadává-
ní. V současné době jsme vyhlásili otevřená výběrová řízení na investice do 
školství jak základního, tak i předškolního. Stabilizovaný je i tým pracovníků 
městského úřadu. Hlavní přibyslavské kulturní, společenské i sportovní akce 
úspěšně proběhly a navíc se uskutečnila celá řada událostí, které město neor-
ganizovalo. Ve městě jsou schopní organizátoři. Za spolupráci, v uplynulém 
prvním roce volebního období, všem děkuji.

Nemohu přejít fakt, že v současném zastupitelstvu máme kolegu, kte-
rý podle písemných dokladů, které mají zastupitelé a městský úřad k dis-
pozici, již minimálně třikrát podal oznámení na policii a na různé úřady. 
Všechna jeho dosavadní udání na vodovod, kanalizaci, cyklostezku a věž 
se ukázala, po řádném vyšetření zmíněnými orgány, jako neopodstat-
něná a v podstatě jde o pomluvy. Bohužel se jeho podáními musí zabý-
vat policie, úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad a minister-
stva. Starosta, místostarosta a úředníci jsou vyslýcháni policií atd. Panu 
zastupiteli prostě nestačí, pro jeho připomínky a dotazy, prostor, který má  
při veřejném zasedání zastupitelstva, nestačí mu odpovědi orgánů měs-
ta, ale musí ještě zatěžovat zmíněné úřady a policii písemným udáváním.  
Zastupiteli za takový přístup k práci poděkovat nelze.

V současné době je nejdůležitější činností zastupitelstva projednání rozpoč-
tu města na rok 2012. Máme za sebou první čtení rozpočtu, který je vyvěšen 
na úředních deskách. Chod města je finančně zajištěn. V příjmech počítáme 
s úbytkem, který je důsledkem světové krize a šetřením ve státním rozpočtu. 
Ve druhém a třetím čtení se již budeme zabývat investičními akcemi. Určitě 
hlavní investiční akcí pro následující tři roky bude rekonstrukce a dostavba 
Základní školy Přibyslav.

Dne 12. října byly na zámku zahájeny 19. mezinárodní rozhovory na 
téma „Hasiči a tělovýchovné hnutí“. Zastoupeno bylo 13 evropských 
zemí jedním stem účastníků. Při slavnostním aktu byla udělena celá řada 
vyznamenání. Mezi oceněnými byl i starosta města Přibyslav, kterému 
bylo propůjčeno nejvyšší české hasičské vyznamenání Řád sv. Floriána. 
Tato pocta je samozřejmě určena i městu Přibyslav, a to za trvalou nad-
standardní spolupráci s dobrovolným hasičským hnutím. Více informací  
o rozhovorech najdete na www.chh.cz.

Do konce kalendářního roku jsou plánovaná ještě dvě veřejná zasedání 
Zastupitelstva města Přibyslav a čtyři jednání Rady města Přibyslav. Všechna 
usnesení jsou zveřejňována v Přibyslavském občasníku a na webových strán-
kách města Přibyslav.

Jan Štefáček, starosta

Zemřel Jan Němec – zástupce 
obcí pro obnovu lesních družstev                          
a jeden z obnovitelů Lesního družstva 
obcí v Přibyslavi
Dne 18. října 2011 zemřel ve věku 82 let Jan Němec. Málokdo z občanů Při-
byslavi ví, že byl jedním z několika lidí, kteří se zasloužili o navrácení majetku 
desítkám podílnických obcí v celé republice. Po roce 1995 jim byl navrácen 
majetek, který obhospodařovala před rokem 1948 nejrůznější lesní družstva 
obcí. 

Na počátku devadesátých let zorganizoval skupinu, která pracovala ve slo-
žení Jan Němec, Ing. Jan Votava a Jan Mísař, kterou doplňoval tehdejší starosta 
města Přibyslavi Mojmír Novotný. Tato skupina úzce spolupracovala s taktéž 
tříčlennou skupinou z Vysokého Chvojna. Přibyslavská skupina svolala zástup-
ce tehdejších podílnických obcí a Jan Němec byl zvolen zástupcem obcí pro 
obnovu lesních družstev.

Následovalo období čtyř let práce na přesvědčování zástupců parlament-
ních stran, psaní petic a dalších akcí, jež všechny směřovaly k navrácení ma-
jetků bývalých lesních družstev do vlastnictví obcí. Celý proces navrácení 
majetku definitivně uzavřelo usnesení vlády ČR č. 168/19995 Sb., a 18. srpna 
1995 se mohla konat ustavující členská schůze Lesního družstva obcí, na níž 
se sešlo 43 podílnických obcí. Zároveň Jan Němec zastupoval obce u prvotní-
ho fyzického předání majetku.

V současnosti má majetek obhospodařovaný Lesním družstvem obcí cca 5 
700 ha. Příjmy z nájmu nemovitostí Lesnímu družstvu obcí jsou dlouhodobě 
druhým největším nedaňovým příjmem v rozpočtu města Přibyslav. Nejen 
proto si Jan Němec, který zasvětil část svého aktivního života lesnímu druž-
stevnictví, zaslouží naši vzpomínku. 

   
Martin Kamarád, místostarosta města

  Slavnostní zahájení a momentky 13. ročníku Výstavy ovoce, zeleniny, medu 
a brambor Přibyslavska 
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V říjnu provedli pracovníci MH instalaci ukazate-
le rychlosti v Dobré a úpravu dopravních zrcadel  
na křižovatce ulic Husova a Pecháčkova. Věříme,  
že tato opatření přispějí ke zvýšení bezpečnosti sil-
ničního provozu v Přibyslavi. 

V letošním roce pracuje v našem městě 6 pracov-
níků v rámci tzv. veřejné služby, kterou vykonávají 
občané, kteří pobírají dávky hmotné nouze. Aby 
pobírali tyto dávky v plné výši, musí měsíčně odpra-
covat minimálně 30 hodin. V zimním období bude-
me tyto pracovníky využívat také při úklidu sněhu. 

Minulý měsíc se konal 13. ročník Výstavy ovoce, 
zeleniny, medu a brambor Přibyslavska a Den ote-
vřených dveří Pečovatelské služby Přibyslav. Děkuji 
všem zaměstnancům města Přibyslav, kteří se podí-
leli na zdárném průběhu těchto akcí. 

Ing. Josef Moštěk, tajemník MÚ

Odbor výstavby
Komíny. Dne 1. ledna 2011 vstoupilo v platnost 
nové nařízení vlády č. 91/2010 Sb., které pojedná-
vá o podmínkách požární bezpečnosti při provozu 
komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Podrob-
nosti z tohoto právního předpisu byly uveřejněny 
v Přibyslavském občasníku letos v únoru. Problé-
my s komínem byly v minulém roce příčinou požá-
rů čtyř stovek domů. Nové vládní nařízení využívají 
i pojišťovny, které při vyšetřování požáru vycházejí 
z vyšetřovací zprávy od hasičů. Při vzniku požáru 
kvůli zanesenému komínu může pojišťovna ponížit 
plnění pojistné události. Zanedbaným komínem si 
může majitel také vysloužit finanční sankci v podo-
bě pokuty od hasičů. Pokud hasiči po požáru zjistí 
jako příčinu zanedbaný komín, může se pokuta 
vyšplhat až na 25.000 korun. Pokud doklad o kon-
trole při požáru shoří, bude možné jej vyhledat u 
kominíka, který by jej měl archivovat. Zjistí-li hasiči 
po požáru, že kominík přehlédl nějakou závadu, 
ponese odpovědnost on. Revizi spalinové cesty 
provádí odborně způsobilá osoba, která je držite-
lem živnostenského oprávnění v oboru kominictví 
a zároveň revizním technikem komínů. Zanedbaný 
komín představuje dvojí riziko pro uživatele. Prv-
ním nebezpečím je samovznícení sazí a následně 
možný požár celého objektu a druhým nebezpe-
čím je otrava oxidem uhelnatým, který nemůže od-
cházet do volného ovzduší a vrací se do vnitřního 
prostoru domu. 

Miloš Šimek, vedoucí OV

Odbor hospodářsko-správní
Rozpočet města Přibyslav
Rozpočtové příjmy města jsou ke dni 30. 9. 2011 Kč 
93 773 924 a výdaje Kč 98 325 924. 

V tabulce č. 1 je uvedeno plnění rozpočtu města 
k 30. 9. 2011

Finanční plán hospodářské činnosti předpokládá 
na rok 2011 výnosy ve výši 19 957 000 Kč a náklady 
ve výši 10 400 120 Kč. 

Výnosy a náklady hospodářské činnosti města 
k 30. 9. 2011 jsou uvedeny v tabulce č. 2. 

Z Městského úřadu Přibyslav

(v Kč) Rozpočet 
po 

změnách

Výsledek  
od počátku 

roku

% 
plnění

PŘÍJMY 93 773 924  76 967 277 82,1
1. daňové 50 944 900 42 805 648 84,0
2. nedaňové 2 120 418 1 745 799 82,3
3. kapitálové 963 339 937 573 97,3
4. přijaté 
dotace

39 745 267 31 478 257 79,2

VÝDAJE 98 325 924 72 623 037 73,9
1. běžné 41 895 003 25 762 225 61,5
2. kapitálové 56 430 921 46 860 812 83,0

(v Kč) Výnosy Náklady Hospodářský 
výsledek

Lesy 609 308 323 764 285 544
Skládka 9 496 541 4 607 442 4 889 099
Sportovní 
zařízení

585 315 -1 426 586 741

Správa 
majetku

1 489 427 784 644 704 783

Kabelová 
televize

3 086 764 1 143 608 1 943 156

Všeobecná 
správa

77 216 30 972 46 244

Pronájmy 2 802 374 0 2 802 374
Celkem 18 146 945 6 889 004 11 257 941 

Rozpočet města Přibyslav na rok 2012
Dle platného znění zákona č. 250/2000 Sb. o roz-
počtových pravidlech územních rozpočtů, v ná-
vaznosti na rozpočtový výhled a na základě údajů 
z rozpisu státního rozpočtu, byly zahájeny práce na 
sestavování rozpočtu města Přibyslav na rok 2012.

Rozpočet města je finančním plánem, kterým se 
řídí financování města. Obsahem rozpočtu jsou 
jeho příjmy, výdaje a ostatní finanční operace.

Podle pokynu starosty města Přibyslav předloži-
la vedoucí OHS po projednání se správci rozpoč-
tových paragrafů starostovi města návrh příjmů 
a výdajů. Starosta města a vedoucí OHS vypraco-
vali návrh rozpočtu, jehož první čtení pro zastupi-
tele a členy finančního výboru proběhlo dne 5. 10. 
2011. Zastupitelstvo města schválí projednaný 
návrh rozpočtu do 21. 12. 2011. Rozpočet města 
Přibyslav na rok 2012 je navrhován jako přebytko-
vý. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce 
a webu města Přibyslav. 

Ing. Zdeňka Teclová, vedoucí OHS

Odbor sociální péče 
Informace z Úřadu práce České republiky, krajské 
pobočky Jihlava, kontaktního pracoviště Havlíčkův 
Brod, které pro nás zpracovala paní Mgr. Jitka Na-
vrátilová.

Statistiky nezaměstnanosti k 30. 9. 2011 (ta-
bulka č. 3).

Dávky pomoci v hmotné nouzi – k 30. 9. 2011 
bylo na těchto dávkách vyplaceno osobám s trvalým 
pobytem v našem správním obvodu 931 960,00 Kč. 
Veřejná služba – na veřejné službě odpracovaly 

Tab. č. 1

Tab. č. 3

Tab. č. 2

osoby, které pobírají dávky ze systému pomoci 
v hmotné nouzi od května 2011 do 30. 9. 2011 cel-
kem 480 hodin, do prací se zapojilo 5 osob. Většina 
prací se týkala úklidu a údržby veřejných prostran-
ství. Nabídka informačních materiálů pro zrakově 
postižené občany – na odboru máme k dispozici 
informace týkající se kompletní nabídky kompen-
začních pomůcek od Spektry, výrobního družstva 
nevidomých, se sídlem Zátišská 1914/1, Praha 
4 (www.spektra.eu). Informační letáky s nabídkou 
služeb od firmy BRAILCOM, o.p.s., Vyšehradská 
3/255, Praha 2, tato firma nově otevřela obchod 
s počítačovými pomůckami (www.brailcom.org, 
www.brailshop.eu). Dne 11. října 2011 jsme se 
v rámci týden sociálních služeb zúčastnily s kolegy-
ní dne otevřených dveří v Domově ve Věži. V do-
provodu Mgr. Kateřiny Klementové jsme prošly 
převážnou část zařízení. Domov ve Věži poskytuje 
pobytové služby v domově se zvláštním režimem 
pro osoby s chronickým duševním onemocněním, 
jimž není možné zajisti pomoc v přirozeném sociál-
ním prostředí. Kapacita zařízení je 80 klientů, pře-
vážně střední generace, z 50% muži, z 50% ženy. 
V případě zájmu zabezpečíme zprostředkování 
bližších informací o této sociální službě nebo kon-
takt s poskytovatelem. Ve spolupráci s Místní sku-
pinou Českého červeného kříže v Přibyslavi jsme 
připravili pro veřejnost pokračování cyklu školení 
první pomoci pro laickou veřejnost, které se usku-
teční v pátek 18. listopadu 2011 od 17.00 hodin ve 
velkém zasedacím sále radnice. Školení je zdarma, 
zájemci se mohou přihlásit na odboru sociální péče 
nebo přímo u paní Ilony Loužecké. 

Klub seniorů Pohoda – ve středu 12. října 2011 
navštívili naši senioři expozici modelové železnice 
ve Žďáře nad Sázavou. Pokračuje akce ROTOPED-
TOURS – PĚŠKOTOURS průběžně nahlašujeme 
výsledky paní doktorce Zimenové z o.s. Zdravá Vy-
sočina Jihlava. K 10. říjnu 2011 měli naši senioři na 
svém kontě ujeto 515 kilometrů a „našlapáno“ 518 
kilometrů. Tato akce neunikla ani pozornosti médií, 
ve středu 19. října 2011 vyšel v Deníku Havlíčkobrod-
ska o této akci zajímavý článek. V úterý 18. října 2011 
odpoledne navštívily klub děti z kroužku Otakárek. 
Výstava vánočních stromečků – protože v loňském 
roce v soutěži zvítězil stromeček klubu, získali jsme 
právo uspořádat tuto výstavu v Přibyslavi. Zahájena 
bude v neděli 27. listopadu 2011. Zájezd na výsta-
vu VÁNOCE NA VESELÉM KOPCI – se uskuteční 
ve středu 7. prosince 2011. 

muži ženy celkem
Česká Jablonná 1 1 2
Dobrá 0 0 0
Dolní Jablonná 2 2 4
Hřiště 1 1 2
Keřkov 6 1 7
Poříčí 1 1 2
Přibyslav 62 50 112
Ronov n.S. 3 3 6
Utín 0 0 0
celkem 76 59 135
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Komise sociální a zdravotní Rady města Přiby-
slav – komise iniciovala po dohodě s vedením naší 
Základní školy a především s Mgr. Martinou Bárto-
vou realizaci nabídky programu primární prevence 
od SPEKTRUMU – Centra primární prevence Žďár 
nad Sázavou. Tyto programy proběhnou na prvním 
stupni ve druhých a třetích třídách a na druhém 
v sedmých a devátých třídách. 

Jarmila Málková, vedoucí OSP

Odbor životního prostředí
Ochrana vodních poměrů
Odbor životního prostředí upozorňuje občany 
města Přibyslav a jeho místních částí, že dle ustano-
vení § 27 zákona o vodách jsou vlastníci pozemků 
povinni zajistit péči o ně tak, aby nedocházelo ke 
zhoršování vodních poměrů. V praxi to znamená, 
že nesmí činností vody docházet k erozi půdy, dále 
že nesmí činností vody docházet k zaplavování ji-
ných pozemků. Jedná se například o zaplavování 
komunikaci povrchovou vodou. 

Odbor životního prostředí při výkonu své činnos-
ti zjistil, že v místní části Uhry a místní části Dvorek, 
mají někteří majitelé pozemků svedeny dešťové 
vody ze svých pozemků přímo na komunikaci.  
Je třeba, aby tito vlastníci učinili urychlené kroky 
k odstranění okapů svedených na komunikaci, 
nebo město Přibyslav bude nuceno okapy odstranit 
na jejich náklady. 

Rozmístění kontejnerů na biodpad na měsíc listo-
pad 2011
(případné změny z důvodů klimatických podmínek 
vyhrazeny)

Den Místo 
přistavení 

(ulice)

Den Místo 
přistavení 

(ulice)

Den Místo 
přistavení 

(ulice)

Pondělí
14. 11.

gen. Luži Pondělí
21.11.

Tržiště Pondělí
28.11.

Cihlářská

Uterý
15. 11.

Bezru čova Uterý
22.11.

Jiráskova Uterý
29.11.

Česká

Středa
16. 11.

Hesovská Středa
23.11.

Vyšehrad Středa
30.11.

Nerudova

Čtvrtek
17. 11.

Pecháčkova Čtvrtek
24.11.

Příkopy Čtvrtek
 1.12.

Niklfeldova

Pátek
18. 11.

Žižkova Pátek
25.11.

Na 
Vyhlídce

Pátek
2.12.

U 
Koupaliště

Kontejnery na bioodpad
Rozpis umístění velkoobjemových kontejnerů na 
biodopad je následující:

Měsíc Lokalita datum
Listopad Utín 2. 11. – 3. 11. 

2011
Zahrádky u Aca 4. 11. – 6. 11. 

2011

Mgr. Ludmila Řezníčková, vedoucí OŽP

Odbor správy a údržby
V říjnu byl Radou města Přibyslav schválen plán 
zimní údržby na zimní období 2011/2012. Oproti 
předchozímu období nedošlo k žádným podstat-
ným změnám. Tak jako každý rok, bude zimní údrž-
bu místních komunikací v obcích Utín, Hřiště, Poří-
čí, Česká Jablonná, Dolní Jablonná, Dvorek, Uhry 
a Dobrá, včetně cesty pro pěší z Tyršovy ulice do 
Dobré, zajišťovat pan Ivo Šimanovský. Dále zajistí 
ruční odklízení sněhu na chodníku po levé straně 
ulice Hesovská, a to od ulice Rašínova po ulici Jirás-
kova. V Keřkově bude udržovat místní komunikace 
Sativa a.s. a v Ronově nad Sázavou firma Osiva.

V průběhu měsíce byl především prováděn úklid 
veřejných prostor od spadaného listí. Pro zjedno-
dušení práce s tímto úklidem zaměstnanci místní 
správy provedli úpravu vysavače na vozidlu Mag-
ma. Dále byly vyčištěny svody a okapy na nemovi-
tostech ve vlastnictví města a provedena celková 
rekonstrukce komínu na budově č. p. 301, vyčiš-
těny kanalizační vpustě u DPS a domu č. p. 301. 
Byla dokončena oprava komunikace „Pilák“, ko-
munikace na ulici Komenského a oprava dlažby 
okolo kanalizační vpusti na ulici Niklfeldova. V obci 
Česká Jablonná na požadavek osadního výboru 
bylo realizováno vybudování zpevněné plochy ze 
zámkové dlažby před budovou bývalé MŠ, kdy 
náš odbor zabezpečil materiál a práci provedli 
žadatelé svépomocně, dík patří především panu 
Jaroslavu Sobotkovi a panu Jiřímu Vlčkovi. V obci 
Keřkov byla opravena kanalizační šachta poblíž 
silnice I. třídy. Podobná oprava byla realizována 
v obci Dolní Jablonná, kde kanalizační šachta byla 
zatravněná, a hrozilo propadnutí. V Dobré pracov-
níci odboru opravili stávající chodník podél hlavní 
silnice, následující den po opravě jsme obdrželi 
poděkování občanů, což nás velmi potěšilo. Před 
budovou hasičské zbrojnice v obci Dobrá byly 
dokončeny stavební úpravy vjezdu do zbrojnice 
firmou EVOS – HYDRO s. r. o., z hlediska bezpeč-
nosti bude během následujícího měsíce před vchod 
budovy zbrojnice umístěno zábradlí. V obci Hřiště 
došlo k výměně starých střešních okapů a svodů na 
budově kulturního domu a autobusové čekárny. 
V tomto měsíci byly dokončeny práce související 
s opravou místních komunikací v obci Ronov nad 
Sázavou, Hřiště, Česká Jablonná, Keřkov a Dobrá 
u „Pochtiolů“, zakázku realizovala dle výběrového 
řízení firma Colas cz a.s. 

Ing. Ludmila Benešová, vedoucí OSÚ

 Oprava komunikace u Pochtiolů

 Nová zámková dlažba před KD v České Jablonné

 Stavební úpravy vjezdu hasičské techniky v Dobré

 Nově položený povrch chodníku v Dobré

 Zabezpečení rozvodu v Dolní Jablonné

Nezajištěné branky  
na sportovních hřištích
V nedávné době proběhly ve sdělovacích 
prostředcích informace o úrazech způsobených 
pádem nezajištěných branek na sportovních hřištích. 
Za tyto úrazy odpovídá vlastník pozemku, na kterém 
se branky nachází, bez ohledu na to, kdo branky 
na pozemku umístil. Abychom předešli podobným 
problémům, vyzýváme majitele branek, umístěných 
na sportovních hřištích, které jsou na pozemcích města 
Přibyslav, aby co nejdříve kontaktovali tajemníka MÚ 
– tel. 606 565 544. Jedná se o sportovní hřiště v areálu 
nad benzinovou pumpou, hřiště v Nerudově ulici 
a hřiště v Dolní Jablonné. 

  Ing. Josef Moštěk, tajemník MÚ
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iNFOrMace O ZaveDeNí 
eLekTrONickÝcH 
OBčaNskÝcH PrůkaZů 
v ráMci rOZŠířeNí 
PrOJekTU cDBP
Od 01. 01. 2012, v rámci naplnění požadavků zákona 
č. 227/2009 Sb., a zákona č. 424/2010 Sb., kterými 
se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průka-
zech, ve znění pozdějších předpisů, se začnou vydávat 
nové typy občanských průkazů se strojově čitelnými 
údaji a občanské průkazy se strojově čitelnými údaji 
a s kontaktním elektronickým čipem (dále jen „e-OP“). 
Kompletní agenda e-OP bude zajišťována na stáva-
jícím technickém zařízení pro agendu e-pasů, tj. na 
„systému CDBP“, přičemž počet stávajících pracovišť 
se nebude navyšovat. Od 01. 01. 2012 by se žádosti 
o vydání e-OP měly podávat u kteréhokoliv obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností. Pro naše občany 
bude nejbližší pracoviště na Městském úřadě Hav-
líčkův Brod. Potvrzení o občanském průkazu (při 
ztrátě, odcizení, poškození, zničení nebo neplatném 
OP) bude vydávat obecní úřad obce s rozšířenou 
působností, matriční úřad nebo Policie ČR v přípa-
dě, že je jí nahlášeno odcizení OP, je jí odevzdán na-
lezený OP nebo při zadržení neplatného OP.

Z výše uvedených důvodů musí dojít k technickým 
a ostatním úpravám na stávajících pracovištích, kde 
se budou žádosti o vydání e-OP a e-CP vyřizovat, 
proto jsou plánované technologické odstávky systému 
CDBP.

V souvislosti s výše uvedeným a dle informace MV 
pro naše občany vyplývají tyto konkrétní skutečnosti:

Cestovní doklady:
18. 11. 2011 (pátek) a potom v době od pátku 23. 12. 

2011 od 16:00 hodin do pondělí 02. 01. 2012 do 
6:00 hodin nebude možné podat žádost o vydání 
e-pasu, ani si vyzvednout nový e-pas

19. 12. 2011 je poslední den, kdy je možno podat žá-
dost o vydání e-pasu s tím, že bude dne 19. 12. 2011 
příslušným úřadem zpracována a odeslána k výrobě 
(na zastupitelském úřadě 16. 12. 2011)

cestovní pasy bez strojově čitelných údajů a bez nosi-
če dat s biometrickými údaji, tzv. pasy typu „BLESK“, 
bude možno vydávat i v době odstávky systému

do 19. 12. 2011 je možné na úřadě příslušném pro 
vydání e-pasu podat žádost o zapsání titulu do vydá-
vaného e-pasu (na zastupitelském úřadě v zahraničí 
do 16. 12. 2011)

do 31. 12. 2011 je možné zapsat titul do již vydaných 
cestovních pasů (typu „BLESK“ i e-pasu)

od 01. 01. 2012 se tituly do cestovních dokladů 
nebudou zapisovat

Občanské průkazy:
do 30. 11. 2011 nejpozději do tohoto termínu je mož-

no podat žádost o vydání stávajícího typu OP na 
Městském úřadě Přibyslav (na matrice), případně 
u nepříslušného obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností nebo u jiného matričního úřadu

do 14. 12. 2011 nejpozději do tohoto termínu je 
možno podat žádost o vydání stávajícího typu OP 
u obecního úřadu obce s rozšířenou působností pří-
slušného pro vydání občanského průkazu (pro naše 
občany na Městském úřadě v Havlíčkově Brodě).

Marie Pokorná, matrikářka

Vážení zákazníci, vážení občané,

Jako každý rok, tak i letos město Přibyslav připravilo akci pro nové a stávající zákazníky.

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLEV NA UŽÍVÁNÍ KABELOVÉ 
TELEVIZE A INTERNETU OD 1. 11. 2011 DO 10. 12. 2011

A. Poskytnutí slevy na zřízení přípojky kabelové televize 
Občanům Přibyslavi, Dobré, Keřkova, Ronova nad Sázavou, Poříčí České Jablonné a Dolní Jablonné, kteří 
mají zaveden kabel kabelové televize do domu, bytu, chodby, sklepa a objednají si zřízení přípojky kabelové 
televize ve výše uvedeném termínu bude poskytnuta sleva:

ANALOG
Ve výši 1 200 Kč z ceny za připojení jedné uživatelské přípojky k televiznímu kabelovému rozvodu, která 
činí 3 700 Kč včetně DPH, to znamená., že zákazník uhradí pouze 2 500 Kč včetně DPH.

DIGITÁL + ANALOG ZDARMA
Ve výši 2 200 Kč z ceny za připojení jedné uživatelské přípojky k televiznímu kabelovému rozvodu, která 
činí 3 700 Kč včetně DPH, to znamená., že zákazník uhradí pouze 1 500 Kč včetně DPH.

B. Poskytnutí slevy na zřízení kabelové televize a současné zavedení Internetu
DIGITÁL + INTERNET + ANALOG ZDARMA
Občanům Přibyslavi, Dobré, Keřkova, Ronova nad Sázavou, Poříčí České Jablonné a Dolní Jablonné, kteří 
mají zaveden kabel kabelové televize do domu, bytu, chodby, sklepa a objednají si zřízení přípojky kabelové 
televize ve výše uvedeném termínu bude poskytnuta sleva:
 ve výši 3200 Kč z ceny za připojení jedné uživatelské přípojky k televiznímu kabelovému rozvodu, která 

činí 3 700 Kč + 1 190 Kč modem. Celkem 4 890 Kč včetně DPH, to znamená, že zákazník uhradí pouze 
1 690 Kč včetně DPH. 

C. Poskytnutí slevy při zavedení internetu
Tato akce se vztahuje na všechny zákazníky, kteří již mají uzavřenou smlouvu s městem Přibyslav na uží-
vání kabelové televize, to znamená i na klienty z obcí Stříbrné Hory, Žižkovo Pole, Macourov a Olešenka. 
Zákazníkům bude poskytnuta sleva:
 ve výši 1 070 Kč z ceny za připojení internetu která činí 1 190 Kč včetně DPH, to znamená, že zákazník 

uhradí pouze 120 Kč včetně DPH. 

akční cena včetně 
DPH

běžná cena 
včetně DPH

Sleva včetně DPH

připojení analogové TV 2 500 Kč 3 700 Kč 1 200Kč
připojení digitální TV 1 500 Kč 3 700 Kč 2 200 Kč
připojení digitální TV a internetu 1 690 Kč 4 890 Kč 3 200 Kč
připojení internetu 120 Kč 1 190 Kč 1 070 Kč

Pro připojení digitálního vysílání je nutné zakoupit cam-modul, popř. set-top-box DVB-C a kartu na M.Ú!!!

Navýšení rychlostí stávajících tarifů, který bude nastaven zdarma v průběhu prosince 
tohoto roku.

Ceník INTERNET (neomezená data)
PRIBYSLAV STANDARD 3072 kbps / 384 kbps 380 Kč
PRIBYSLAV MEDIUM 5124 kbps / 512 kbps 560 Kč
PRIBYSLAV SPECIAL 7168 kbps / 1024 kbps 900 Kč
PRIBYSLAV BUSINESS 10M / 2M 1 080 Kč
Jednorázová platba za připojení internetu 1 190 Kč
Platba za opětovné připojení internetu 500 Kč

Akce se vztahuje na žádosti doručené v písemné formě a zaevidované v podatelně MÚ v termínu od 1.11.2011 
do 10.12.2011. Vlastní zapojení bude podle počtu zájemců realizováno nejpozději do 15.1.2012
Informace na tel. č.: 720 511 730, 602 236 677

Občanům Přibyslavi, Dobré, Keřkova, Ronova nad Sázavou, Poříčí České Jablonné a Dolní Jablonné, kteří 

V říjnovém čísle Přibyslavského občasníku došlo k chybnému otištění článku na str. 4 – UPOZORNĚNÍ 
PRO STRÁVNÍKY ŠKOLNÍ JÍDELNY, a proto nyní zveřejňujeme jeho správné nekrácené znění.
UPOZORNĚNÍ
Žádáme strávníky, kteří si docházejí pro obědy do školní jídelny, aby respektovali a dodržovali 
dobu výdeje obědů, a to od 11.00–11.30 hodin. Zároveň také žádáme, aby v rámci zachování 
hygieny při nabírání obědů do jídlonosičů a dodržování bezpečnosti práce umožnili pečovatelkám 
plynulé naložení jídlonosičů do auta tím, že nebudou v době přítomnosti pečovatelek vstupovat 
do objektu školní jídelny. Děkujeme za pochopení.

Martina Veselá, DiS., 
vedoucí Pečovatelské služby Přibyslav

Jana Rasochová, vedoucí Školní jídelny PřibyslavO
M
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FOTORUBRIKA: 
říjen v Přibyslavi

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 29. 9. 2011
203/2011 Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat, na základě výběrového řízení, firmu MIKO 

Havlíčkův Brod, spol. s r.o., P. O. BOX 12, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 60915081 jako 
zpracovatele projektové dokumentace pro územní a stavební řízení včetně geometrického 
zaměření parcel pro pět rodinných domů v lokalitě „K Hesovu“ a souhlasí s uzavřením 
smlouvy o dílo. Nabídková cena je 95.400 Kč včetně DPH.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová – rozpočtové opatření
                            Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 11/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Výběrové řízení

204/2011 Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat, na základě výběrového řízení, firmu ELEKTRO DUO, 
s. r. o., Jihlavská 1007, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 25557041 jako dodavatele „Revitalizace 
kostelní věže v Přibyslavi – elektroinstalace“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo. Cena díla je 
165.765 Kč – silnoproud a 22.860 Kč – pomocné práce. Ceny jsou bez DPH.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 11/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

205/2011 Rada města Přibyslav ruší usnesení č. 153/2011 ze dne 29. 6. 2011.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 29. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Smlouva

206/2011 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
a souhlasu se zřízením stavby k pozemkům ve vlastnictvím města Přibyslav parc. č. 951/2, 
951/4, 951/8, 951/25, 951/27, 954/1, 955/17, 964/6, 964/9 a 964/29 v k. ú. Přibyslav 
mezi městem Přibyslav a společností VČP Net, s. r. o., Hradec Králové, Pražská třída 485, 
IČ 27495949.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 10/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

207/2011 Rada města Přibyslav schvaluje dohodu s panem Miroslavem Matouškem, Milevsko, 
Sokolovská 1229, panem Josefem Henzlem, Přibyslav, Dobrá 41 a městem Přibyslav 
o vytvoření obecní cesty v k. ú. Dobrá.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 10/2011
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

Dohoda

208/2011 Rada města Přibyslav souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 6 v domě Příkopy 
485, Přibyslav uzavřené dne 14. 7. 2010 s paní Monikou Pometlovou dohodou, ke dni 
30. 9. 2011.
Odpovědnost: Bc. Hana Pelikánová
Termín: 09/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Pronájem

209/2011 Rada města Přibyslav schvaluje přechod nájmu bytu č. 1 Tržiště 241, Přibyslav dle § 708 
Občanského zákoníku z paní Marie Kubrychtové, nyní bytem Armenská 1, Brno Bohunice 
na jejího bratra pana Jana Kubrychta, trvale bytem Tržiště 241, Přibyslav od 1. 10. 2011.
Odpovědnost: Bc. Hana Pelikánová
Termín: 10/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Mgr. Jan Štefáček
starosta

Martin Kamarád
místostarosta

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 12. 10. 2011
210/2011 Rada města Přibyslav schvaluje zadávací dokumentaci a obchodní podmínky pro výběrové 

řízení na dodavatele investiční akce „Dostavba a rekonstrukce ZŠ Přibyslav“.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
                            Václav Chlubna
Termín: 10/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Výběrové řízení

211/2011 Rada města Přibyslav schvaluje zadávací dokumentaci a obchodní podmínky pro výběrové 
řízení na dodavatele investiční akce „Rekonstrukce Mateřské školy Přibyslav – Tyršova 242“.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
                            Ing. Jan Tomek
Termín: 10/2011
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

212/2011 Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat na základě provedeného výběrového řízení 
jako dodavatele elektrické energie pro město Přibyslav, jeho příspěvkové organizace a 
obchodní společnost firmu 
CENTROPOL ENERGY, a. s., Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 25458302, 
DIČ CZ25458302.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová; ředitelé PO; ředitel SZMP
Termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Pokračování na str. 7

 V radničních sklepích i po náměstí to voně-
lo jablíčky, medem, vařenými brambory i pečeným 
vepřovým kolenem – z 13. ročníku Výstavy ovoce, 
zeleniny, medu a brambor Přibyslavska

 Výstavba cyklostezky pokračuje
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Mgr. Jan Štefáček
starosta

Martin Kamarád
místostarosta

213/2011 Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat na základě provedeného výběrového řízení jako 
dodavatele zemního plynu pro město Přibyslav, jeho příspěvkové organizace a obchodní 
společnost firmu Pragoplyn, a. s., Jungmannova 36/31, 110 00 Praha 1, Nové Město, 
IČ 27933318, DIČ CZ27933318.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová; ředitelé PO;  ředitel SZMP
Termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

214/2011 Rada města Přibyslav schvaluje znění smlouvy s firmou DIREKTA GROUP s. r. o. na 
provedení zpracování dokumentace protipovodňových opatření v Přibyslavi včetně žádosti 
o získání dotace.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 11/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

215/2011 Rada města Přibyslav schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na provedení 
dodatečných stavebních prací: „Vodovod Přibyslav – místní část Dvorek – Uhry, Hřiště“.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 11/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

216/2011 Rada města schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Přibyslav 
a SDH Dobrá, IČ 62697005 ve smyslu zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu 
nebytových prostor v platném znění ze dne 9. 4. 2009.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 11/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Pronájem

217/2011 Rada města Přibyslav souhlasí s uvolněním částky 50.697 Kč z vázané finanční rezervy 
KZMP (128.700 Kč) na pokrytí nákladů spojených s otevřením dětského oddělení městské 
knihovny.
Odpovědnost: Zdeňka Valnerová
Termín: 10/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Kulturní zařízení

218/2011 Rada města Přibyslav schvaluje plán zimní údržby místních komunikací ve městě Přibyslav 
a jeho částech pro období od 1. 11. 2011 do 31. 3. 2012.
Odpovědnost: Miroslav Štěpán
Termín: od 1. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Obecní 
legislativa

219/2011 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o provádění zimní údržby komunikací, v souladu 
se schváleným plánem zimní údržby pro období 2011/2012 s Osivou, a. s., Bělohradská 
3304, 580 02 Havlíčkův Brod, IČ: 48171069.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: od 1. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

220/2011 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o provádění zimní údržby komunikací, v souladu 
se schváleným plánem zimní údržby pro období 2011/2012 s firmou Sativa Keřkov, a. s., 
Keřkov 72, 582 22 Přibyslav, IČ 47469447.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: od 1. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

221/2011 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o provádění zimní údržby komunikací, v souladu 
se schváleným plánem zimní údržby pro období 2010/2011 s panem Ivo Šimanovským, 
bytem Utín 13, 582 22 Přibyslav, IČ: 45909211.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: od 1. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

222/2011 Rada města Přibyslav schvaluje program 10. veřejného zasedání Zastupitelstva města 
Přibyslav dne 26. 10. 2011.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 26. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Různé

223/2011 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlášení mimořádné nabídkové akce pro připojení nových 
uživatelů kabelové televize a internetu na síť TKR Přibyslav.
Odpovědnost: Jiří Koudela
                            Vlastimil Vejvoda
Termín: 12/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Pokračování ze str. 6

 Výstava kompenzačních a rehabilitačních 
pomůcek.

Půjčovna kompenzačních 
a rehabilitačních 
pomůcek
Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina 
– pracoviště Havlíčkův Brod poskytuje nejen po-
radenství pro lidi se zdravotním postižením a jejich 
příbuzné, ale také má vlastní půjčovnu kompen-
začních a rehabilitačních pomůcek.

Pomůcky zapůjčujeme za menší poplatek 3 až 5 Kč 
za den. Výše poplatku je stanovena podle ceny po-
můcky.

Zapůjčit pomůcky si mohou osoby, které jsou 
držiteli rehabilitační či kompenzační pomůcky, ale 
v  důsledku opravy stávající pomůcky potřebují na 
přechodnou dobu zapůjčit pomůcku. Dále osoby, kte-
ré žádají o finanční příspěvek na pomůcku (na VZP, 
na MěÚ), a také lidé, kteří vzhledem ke svému zdra-
votnímu stavu potřebují kompenzační či rehabilitační 
pomůcku na nezbytně nutnou dobu a nemají na ni ná-
rok od VZP ani MěÚ (např. doléčení po úrazu apod.). 
K zapůjčení máme tyto pomůcky:
Vozík mechanický SERVICE (2x) – 4 Kč/den
Invalidní vozík SM 802 – 4 Kč/den
Vozík mechanický (Breezy Entreé) (2x) – 5 Kč/den
Dětský rehabilitační kočárek – 4 Kč/den
Mobilátor – procházkový vozík (2x) – 3 Kč/den
Chodítko čtyřbodové – 3 Kč/den
Chodítko vertikalizační – 3 Kč/den
Chodítko malé pevné – 3 Kč/den
Chodítko pro nácvik chůze U2A – 4 Kč/den
Skládací hůl – 3 Kč/den
Toaletní a sprchové křeslo (2x) – 3 Kč/den
Stolička do sprchy MOBALUX (2x) – 3 Kč/den
Nástavec na WC – 3 Kč/den
Nástavec na WC s poklopem – 3 Kč/den
NÁVŠTĚVNÍ HODINY CZP: Pondělí: 8:00 – 12:00, 
13:00 – 14:30; Úterý: terénní práce, 13:00 – 14:30; 
Středa: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00; Čtvrtek: 8:00 – 
12:00, terénní práce
KONTAKTNÍ ÚDAJE: vedoucí Bc. Alena Škarko-
vá, Dobrovského 2915, 580 01 Havlíčkův Brod, 
tel. 569 427 614, email, web: czphbrod@volny.cz, 
www.zdravotnepostizeni-vysocina.cz.  

Alena Škarková
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Posláním domova je usilovat o důstojný a spoko-
jený život seniorů, kteří vzhledem ke svému zdra-
votnímu stavu a sociální situaci žijí v tomto zařízení. 
Domov podporuje jejich soběstačnost a udržení 
kontaktu s okolím a snaží se o vytvoření co nejpři-
rozenějšího prostředí. 

Cílovou skupinu tvoří senioři převážně s trva-
lým pobytem v kraji Vysočina, kteří mají sníženou 
soběstačnost v základních životních dovednos-
tech, a proto potřebují podporu a pomoc při 
zajišťování základních životních potřeb. Domov 
poskytuje služby klientům, kteří vzhledem ke své-
mu věku a zdravotnímu stavu nemohou zůstat ve 
svém původním prostředí a potřebují podporu 
a  pomoc v běžném životě. 

Objekt v Havlíčkově Brodě U Panských je třípod-
lažní rekonstruovaný objekt s výtahem a vlastní ku-
chyní. K objektu náleží terasy s pergolami a rozlehlá 
zahrada. Počet lůžek na pokojích je různý, pokoje 
mají většinou vlastní sociální zařízení. Budova je 
bezbariérová, a je proto vhodná i pro osoby na 
invalidním vozíku nebo pro osoby se zhoršenou 
pohyblivostí.          

Klientům poskytujeme ubytování, stravování, po-
moc při zvládání péče o svoji osobu včetně osobní 
hygieny, zprostředkováváme kontakt se společen-
ským prostředím, provádíme sociálně-terapeutické 
a aktivizační činnosti. 

Domov se stará také o příjemné a smysluplné 
využití volného času seniorů. Jednou měsíčně pro-
bíhají pravidelné kulturní akce, divadelní a taneční 

představení, koncerty, přednášky o historii, občas 
docházejí členové canisterapeutického sdružení 
se svými čtyřnohými kamarády. Několikrát týdně 
probíhají setkání seniorů s pracovním terapeutem 
zaměřená na ruční práce, malování, hraní spole-
čenských her, probíhá také trénování paměti, 3x 
týdně probíhají pravidelná cvičení. Obyvatelé 
zařízení se také zúčastňují akcí konaných mimo 
zařízení, navštěvují divadlo, plesy seniorů, popř. 
kulturní akce v jiných zařízeních. Také pravidelně 
navštěvují pouť u sv. Anny v Pohledu, jezdí na hou-
by apod. 

Domov pro seniory při poskytování služby dbá 
na individuální přístup ke klientům, usiluje o dů-
stojný a spokojený život klientů, podporu sobě-
stačnosti klientů, vytvoření co nejpřirozenějších 
podmínek a udržení kontaktu s jejich původním 
prostředím.  

Zpracovala: Ing. Hana Hlaváčková, ředitelka 
DpS U Panských, Havlíčkův Brod

Kontakt:
Domov pro seniory
Havlíčkův Brod
U Panských 1452, Havlíčkův Brod
http://www.ddhb.cz

Vážení čtenáři, 
Domov pro seniory, příspěvková organizace se sídlem  u Panských 1452 v Havlíčkově Brodě 
je umístěn ve dvou objektech – v Havlíčkově Brodě –  v ulici U Panských (Domov pro seniory) 
a v obci Břevnice (Domov se zvláštním režimem). V dnešním vydání občasníku se máte možnost 
seznámit s Domovem pro seniory U Panských v Havlíčkově Brodě.
V případě dotazů ohledně sociálních služeb se můžete obrátit na MÚ – odbor sociální péče. 

Mgr. Eva Pospíchalová, tel. 569 430 817

DOMOv PrO seNiOry HavLíčkův BrOD, 
PřísPěvkOvá OrgaNiZace 
se sídlem U Panských 1452, je zřízen Krajem Vysočina.
Je umístěn ve dvou objektech – v Havlíčkově Brodě v ulici U Panských, čp. 1452 (Domov pro seniory) 
a v obci Břevnice, čp. 54 (Domov se zvláštním režimem).
V současné době má Domov pro seniory Havlíčkův Brod celkovou kapacitu 68 obyvatel, z toho je 
43 klientů v Havlíčkově Brodě a 25 klientů v Břevnici. Díky malé kapacitě objektů nabízí zařízení služby 
v podmínkách blízkých přirozenému prostředí.

        
    

    

 

Domov pro seniory U Panských 1452 



Str. 9LISTOPAD 2011 Škola / Spolky 

    

Zprávy ze školy
Říjen je již druhým měsícem v novém školním roce. 
Škola nabrala dech, žáci zapomněli na prázdniny 
a vrhli se cele do plnění školních povinností.

Byla zahájena přípravka angličtiny pro 1. a 2. roč-
ník a preventivní logopedická péče pro děti se špat-
nou výslovností.

Žáci 1. a 2. stupně absolvovali výchovné pro-
gramy zaměřené na ekologii ve Velkém Meziříčí, 
8. třídy navštívily Technické muzeum v Brně a míst-
ní firmu ACO. 1.–5. třídy zhlédly velice vydařené 
divadelní představení Honza Nebojsa.

Školní družina uspořádala tradiční Drakiádu a na 
radnici instalovala výstavu dětských výtvarných pra-
cí v rámci Výstavy ovoce, zeleniny, medu a brambor 
Přibyslavska.

V říjnu také při naší škole i školní družině začaly 
pracovat všechny zájmové kroužky.

V pondělí 7. listopadu proběhne po roce opět 
přednáška doktora Martínka, známého dětského 
klinického psychologa na téma „šikana“. Přednáška 
je určena pro všechny pedagogy, žáci budou mít 
tento den ředitelské volno. Ostatní zájemci o před-
nášku z řad veřejnosti se mohou hlásit v kanceláři 
školy. Začátek přednášky bude v 8.30 hodin.

Mgr. Luděk Ježek, ředitel ZŠ Přibyslav

Angličtina 
pro veřejnost

 Opět tu jsou pravidelné večerní kurzy 
anglického jazyka pro všechny, kteří mají chuť 

učit se tento krásný jazyk

Úrovně: začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí

Zájemci se mohou přihlásit na tel. čísle 734 409 669 
– p. Zich, nebo na úvodní schůzce, která se 

bude konat ve čtvrtek 10.11. 2011 v 1800 hod 
v budově ZŠ Přibyslav 

(sraz zájemců bude před hlavním vchodem 
do školy)

Všichni jsou srdečně zváni

Otakárek v Pohodě 
Příroda mostem mezi generacemi

V loňském školním roce se členové kroužku Ota-
kárek ze ZŠ Přibyslav zapojili do mezinárodní-
ho projektu Příroda mostem mezi generacemi  
(Nature for care – Care for nature), který si klade 
za cíl podpořit mezigenerační aktivity pro seniory 
a děti z jejich okolí. V rámci tohoto projektu, kte-
rého se účastní školy a ekologická střediska z Ho-
landska, Maďarska, Bulharska, Anglie, Belgie a 
České republiky, uspořádali Otakárci v loňském 
školním roce společné předvelikonoční aranžování 
a výlet do Pelhřimova. V úterý 18. října 2011 navští-
vili Otakárci a jejich spolužáci přibyslavské seniory.  
A proč přišli? Je podzim a děti sklízely na své školní 
zahrádce výpěstky – bylinky. Objevovaly se krabi-
ce, tácy, hrnce, hrníčky, to všechny přinášely děti 
z kroužku Otakárek se svou paní učitelkou Marií 
Zichovou. 

U stolků se nejprve děti a senioři navzájem před-
stavili a společně si vyrobili jmenovky s obrázky 
jedné z šesti léčivých bylinek. Pak mezi sebou jed-
notlivé skupiny seniorů a dětí soutěžily ve hře Ris-
kuj!, která prověřila znalosti ze zásad sběru, užití 
a poznávání léčivých bylin. Dalším úkolem družstva 
bylo představit svou bylinu ostatním a na závěr po-
mohly děti seniorům s výrobou bylinkového sáčku 
plněného levandulí nebo meduňkou. Během pro-
gramu větší děvčata po předložení čajového lístku 
uvařila na přání z bylin dobrý čaj k moučníku, kte-
rý pro nás napekli Otakárci dopoledne ve škole. 
Doufáme, že nejmladší a nejstarší generace města 
se bude setkávat i po skončení projektu a těšíme se 
na další společně strávené chvíle.

Velké poděkování patří panu Loužeckému, kte-
rý během programu fotografoval, a paní Veselé 
a dalším pečovatelkám DPS za pomoc s organizací 
programu. Kéž by podobných setkání bylo více. Po-
děkování též patří paní učitelce M. Zichové a dětem 
a jistě se všichni těšíme se na další návštěvu.

Marie Zichová
 vedoucí kroužku Otakárek

Jiřina Šillerová, vedoucí klubu

. 

 Otakárci na návštěvě u přibyslavských seniorů
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K V C  H A R M O N I E  –  K L U B  D Ě T Í 
A  M A M I N E K  V  P Ř I B Y S L A V I

Milé maminky, tatínkové, babičky, dědečkové, tety i ostatní, 
přijďte se svými dětmi mezi nás do Harmonie. Scházíme se 

každé pondělí a středu od 9.00 do 11.00 v „Domeč-
ku“, v areálu bývalé mateřské školy v Tyršově ulici. 

Děti tu poznají nové kamarády a také si vyzkouší, 
jaké je to pracovat a hrát si s ostatními. Společně cvi-

číme, zpíváme, kreslíme, hrajeme si, učíme se nové věci 
a občas něco vyrábíme. I pro vás může být užitečné pro-
brat s jinými rodiči starosti s dětmi a podělit se s nimi 

o své zkušenosti. 
A protože během roku organizujeme různé akce pro děti i rodiče, rádi mezi 

sebou uvítáme kohokoliv šikovného a aktivního s novými nápady.
Těšíme se na vás! Za maminky a děti z KVC Harmonie ?????????????

v sobotu 12. 11. 2011
 od 13.00 hod.  
v „Domečku“

(budova v zahradě bývalé MŠ Tyršova 

v Přibyslavi)

Kurz povede paní Jana Tušlová.

Cena kurzu: 170 Kč 

V ceně kurzu je materiál.

S sebou si vezměte:  boty na přezutí 

a pokud máte kleštičky nebo nůžky a šídlo.

Přihlásit se můžete v prodejně PRO-VITAL 

na Bechyňově náměstí do 11. 11. 2011, 

s přihlášením zaplatíte cenu kurzu. 

Informace na telefonu 737 883 399.

Pletení z pedigu
PODNOSPODNOS

C E N Í K  I N Z E RC E 
V  P Ř I BY S L AV S K É M 
O B Č A S N Í KU
FORMÁT 1 / 1 celá strana (cca 190 x 269 mm)  
 2 000 Kč
FORMÁT 1 / 2 strany 
(cca 190 x 134,5 mm; 95 x 269 mm)  
 1 000 Kč
FORMÁT 1 / 4 strany (cca 95 x 134,5 mm)     
  500 Kč
FORMÁT 1/ 8 strany (cca 67 x 95 mm)      
 250 Kč
FORMÁT 1/ 16 strany (cca 33 x 95 mm)     
 125 Kč
FORMÁT 1 cm2   4 Kč

Uzávěrka příštího čísla
21. 11. do 12.00 hod.
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Ve čtvrtek 27. 10. 2011 zahrají přibyslavští ochotní-
ci DS Furiant divadelní představení  pro bezplatné 
dárce krve a členy MS ČČK Přibyslav.

Tato akce je uskutečněna díky ochotě divadelní-
ho spolku Furiant a přibyslavské fi rmě SC Metal 
s.r.o, která fi nančně zaštítila pronájem kulturního 
domu.

Místní skupina českého červeného 
kříže v Přibyslavi

Místní skupina ČČK Přibyslav  
ve spolupráci s městem Přibyslav 

v rámci projektu komunitního plánování 
sociálních služeb

zve širokou veřejnost

na kurz

„Laická první pomoc“
Ve čtvrtek dne 18. 11. 2011

od 17.00 do 19.00 hodin 
v prostorách městského úřadu.

KURZ JE ZDARMA!!!!!!

Více informací a přihlášení se na kurz 
=  MÚ – sociální odbor nebo  724 551 604

Za MS ČČK Přibyslav
Ilona Loužecká

Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod
Pořádá 4.–5. 11. 2010  zahájení kurzu první 
pomoci s názvem: „Zdravotník zotavovacích 
akcí“ dle akreditace ministerstva školství, mlá-
deže a tělovýchovy č.j. 4020/2010-25-88.
Účastníci kurzu získají osvědčení o absolvování 
kurzu a o způsobilosti vykonávat funkci zdravot-
níka v souladu §25 a §27 zákona č.563/2004 Sb., 
a zákona č. 500/2004 Sb. Vhodné pro pedagogy, 
zdravotníky lyžařských kurzů, škol v přírodě, dětských 
táborů, příměstských táborů,vedoucí dětských ko-
lektivů (fotbalisté, hasiči…) i pro širokou  veřejnost…                                                                                                                     
Místo konání – Oblastní spolek ČČK Havlíčkův 
Brod, Dolní ulice 259
Více informací na tel. čísle 569 421 890 nebo 
osobně na OS ČČK

Zajímavosti v tisku 
před lety (8)
(Rudé právo, 16. 10. 1963)
Zajímavosti z Přibyslavska na zvukovém pásu pro 
rozhlas
V Přibyslavi dleli onehdy zástupci pražské rozhla-
sové stanice, kteří pořídili na zvukový pás reportáž 
s místním 87 letým kostelníkem Karlem Alexan-
drem Jelínkem. Kostelník je při svém vysokém stáří 
podivuhodně čilý. Potom byl pro rozhlasové pásmo 
zachycen zvuk přibyslavs. zvonů, ....

J. Ledvinka, ml.

Přibyslav v literatuře 
(62) 
Pamětní knihy města Chotěboře II. díl, k vydání 
připravili: P. Adam a S. Pavlíček. Chotěboř 2010, 
str. 163 a 168.

...Z krámu platili řezníci v letech 1655–1661 roč-
ně 18 kop grošů ke špitálu. Sůl byla do Chotěboře 
dovážena v letech 1660–1670 z Přibyslavi a ukládá-
na byla ve sklepích radnice na náměstí...

...Letošní oslavy (pozn. 1963) 1. máje se kona-
ly na několika místech v okrese: Havlíčkův Brod, 
Ledeč nad Sázavou, Světlá nad Sázavou, Golčův 
Jeníkov, Přibyslav...

(Pozn.: V I. díle se dozvíme informaci, že v okres-
ním zastupitelstvu města Chotěboře zasedal 
v r. 1928 K. Mach – domkář, F. Brychca – sedlář 
a F. Oplíštil, učitel. V r. 1935 byl zvolen tamtéž 
skladník z Přibyslavi, budoucí poslanec V. Kliment. 
Přibyslaváci byli v politice aktivní i v pozdějších le-
tech, nacházíme je jak v okresním, tak v krajském 
zastupitelstvu. To samé můžeme říci i o době po 
listopadu 1989.)

J. Ledvinka, ml.

C E N Í K  I N Z E RC E 
V  P Ř I BY S L AV S K É M 
O B Č A S N Í KU
FORMÁT 1 / 1 celá strana (cca 190 x 269 mm)  
 2 000 Kč
FORMÁT 1 / 2 strany 
(cca 190 x 134,5 mm; 95 x 269 mm)  
 1 000 Kč
FORMÁT 1 / 4 strany (cca 95 x 134,5 mm)     
  500 Kč
FORMÁT 1/ 8 strany (cca 67 x 95 mm)      
 250 Kč
FORMÁT 1/ 16 strany (cca 33 x 95 mm)     
 125 Kč
FORMÁT 1 cm2   4 Kč
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SOUTĚŽ O CENY – STÁTNÍ SVÁTEK 28. ŘÍJEN
Jako každý rok, tak i letos nám právě skončil „prodloužený“ víkend. Co se událo tak významného, 
že byl na 28. říjen vyhlášen státní svátek? Je pravda, že se právě tento den u nás i ve světě událo mnoho 
zajímavého  a významného (i když skoro pokaždé v jiném roce). Jestliže rádi soutěžíte a chcete získat 
hezký dárek, máte příležitost. Vyberte jednu z možností, o které si myslíte, že je to právě ta, kvůli které 
tento den nemusíme do školy nebo do práce. Správnou odpověď nám zašlete na e-mailovou adresu: 
ic@pribyslav.cz  nebo doručte v písemné podobě osobně popřípadě poštou do pátku 25. 11. 2011 
do Informačního centra v Přibyslavi. Všechny správné odpovědi budou slosovány a výsledky soutěže 
budou vyhlášeny v sobotu 3. prosince 2011 v 15.00 hodin v Kulturním domě v Přibyslavi, kde bude 
ve vestibulu probíhat zábavné Mikulášské odpoledne. Tři z vás získají hodnotné ceny a ostatní mohou 
s Mikulášem a čerty prožít veselé chvilky.                                                                                                                                     

Státní svátek slavíme, protože v roce: 

1492 – Kryštof Kolumbus přistál na Kubě
1510 – narodil se sv. František Borgia, španělský vévoda a jezuita († 1572)
1636 – byla v Cambridge v USA založena Harvardova univerzita
1886 – byla slavnostně odhalena Socha svobody („Statue of Liberty Enlightening The World“) na 

Liberty Island v New Yorku, dar Francie Spojeným státům.
1914 – proběhla námořní Bitva u Penangu
1918 – byl Praze vyhlášen samostatný Československý stát                   
1919 – Kongres Spojených států přehlasoval prezidentské veto, začala prohibice
1928 – byl otevřen sociální ústav Masarykovy domovy, dnes Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze
1935 – byl otevřen Švehlův most přes Lužnici v Táboře                                                                             
1939 – v řadě měst protektorátu Čechy a Morava proběhly demonstrace. V Praze byl při nich smrtelně 

zraněn medik Jan Opletal
1939 – zemřel 22-ti letý Václav Sedláček, oběť střelby nacistů do davu 28.10.
1940 – v době druhé světové války Itálie vstupuje do války s Řeckem
1945 – byl Edvard Beneš potvrzen ve funkci prezidenta
1967 – narodila se Julia Roberts  
1958 – Angelo Giuseppe Roncali zvolen papežem, zvolil si jméno Jan XXIII.

Tak přemýšlejte a pište. Ještě na doplnění – podle katolického kalendáře na tento den připadá svátek dvou 
svatých – Šimona a Judy. Proto se k tomuto datu i jejich jménům váže mnoho staročeských pranostik.  
Na ukázku některé vybíráme:
 
Šimona a Judy – zima je všudy.
Šimona a Judy – zima leze z půdy.
Šimona a Judy – kožich sneste s půdy.
Šimona a Judy – kamenem nerozrazíš hrudy.
Svatý Šimon a Juda počasí o Vánocích ovládá.
Na Šimona a Judy leze kočka z půdy.
Na Šimona a Judy leze zima z búdy a nemá-li moci, přijde na Vše svaté (1. 11.) v noci.
Od Šimona a Judy paste, pasáci, všudy!
Šimona a Judy biče schovejte, kyje řezejte, rukavice vyndejte!
Šimona a Judy vyhání hlídače z búdy.

    Anna Šauerová, ICMM Přibyslav

 První prezident ČSR T. G. Ma-
saryk s Evičkou Neugebauerovou 
ve Žďáře nad Sázavou

 Shromáždění lidu v roce 1918 v Přibyslavi na náměstí  Oslavy v roce 1928 … 

 … a v roce 2008

Někdo někomu něco 
někde někdy nějak /
nějakým způsobem / 
sděluje
aneb Fšefest 2011
Na pátek 23. 9. a na sobotu 24. 9. připravila moje bývalá 
žákyně Lenka Bukovská pro přibyslavskou i jinou veřej-
nost skutečně bohatý a zajímavý program.

V pátek trval od 18.00 do 02.00 hodin. Vstupné bylo 
30 korun. Smutný byl pohled na prázdné trávníky v pro-
storu farní zahrady, zalité měsíčním světlem.

V sobotu bylo vstupné dobrovolné. Ve farní stodole 
probíhaly zajímavé činnosti a zajímavá představení pro 
dospělé i děti od 14.00 do 21.00 hodin. A opět téměř stej-
ný pohled na prázdné trávníky, zalité slunečním světlem.

Večer byl celý Fšefest zakončen v místní vinár-
ně tanečním vystoupením a posléze hudebním 
programem od 21.00. Vstupné 30 korun. Přišlo  
asi 100 lidí.

To, že tak malá část veřejnosti využila nabídky kvalit-
ního kulturního vyžití, je myslím veliká škoda. Děkuji ti, 
Lenko.

Mgr. et Mgr. Monika Linková
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PODZIMNÍ AKCE V KULTURNÍM ZAŘÍZENÍ 
MĚSTA PŘIBYSLAV
Měsíc říjen nám do naší knihovny přinesl několik zajímavých akcí – Týden knihoven a s ním i amnestii nebo 
exkurze žáků MŠ a ZŠ.

„Týden knihoven“, který probíhal od 10. 10. do 15. 10. 2011, potěšil zejména ty čtenáře, kteří z jakéhoko-
liv důvodu nevrátili zapůjčené čtivo v termínu a obdrželi upomínku. Na platbu upomínek se vztahovala již 
zmíněná amnestie.

Během měsíce října nás navštívilo a ještě navštíví několik tříd MŠ a ZŠ. Prozatím jsme u nás přivítali třídu  
5. B a 3. A. Děti se seznámily s novým dětským oddělením, protože ne všechny zde od čtvrtka 8. 9. 2011, kdy 
se toto oddělení otevíralo, byly.  Zjistili jsme, jaké mají děti v páté a třetí třídě povědomí o uspořádání knihov-
ny a knih v ní. Zahráli jsme si společně zajímavé soutěže týkající se různých témat – příroda živá a neživá, 
Josef Lada – ilustrátor a malíř.  Děti při plnění úkolů hledaly v knihách, ale především na internetu. Byla mezi 
nimi však i skupinka dětí, které hledaly pouze v knihách a své paměti, za což jim přísluší velká pochvala!

S dětmi jsme se potom rozloučili malým dárečkem v podobě knižní záložky, nebo rozvrhu hodin a sladké 
dobroty.

Za zmínku stojí i informace, že do dnešního dne, tj. 21. 10. 2001 se nám od začátku měsíce října registro-
valo 13 nových čtenářů, které mezi sebou srdečně vítáme. Několik z těchto čtenářů, jsou právě děti z těch 
tříd, které nás navštívily, což je pro nás důkaz, že se jim u nás líbilo. Doufáme, že jsme je neviděli ani poprvé, 
ani naposledy. 

Další důležitou informací pro milovníky knih je připomenutí konání 21. Podzimního knižního veletrhu, 
který proběhl ve dnech 21. a 22. října 2011 v Kulturním domě Ostrov v Havlíčkově Brodě. Hlavní téma 
veletrhu bylo: Knihy a svoboda.

Příznivce divadelního umění bychom rádi upozornili, že v pátek 28. 10. 2011 se rozběhl,  již 28. ročník 
přehlídky amatérských souborů Divadelní Přibyslav. Během cca měsíce, tzn. až do soboty 3. 12. 2011 se 
nám představí divadelní soubory nejen z Přibyslavi, ale i ze Slavičína, Chotěboře, Havlíčkovy Borové, Polné, 
Sázavy, nebo Počátek.

Nesmíme zapomenout ani na každoroční přehlídku tanečních folklorních souborů SEDMIKVÍTEK, která 
se koná 19. 11. 20011 v Kulturním domě v Přibyslavi. Letos znovu potvrdil účast i folklorní soubor z Maďar-
ska. Začátek přehlídky nejlepších tanečních souborů začne od 14.00 hodin.

Z nových titulů, které nám přibyly, mi dovolte představit 3 díla.

 Žáci základní školy na návštěvě dětského 
oddělení knihovny

Školáky, ale nejen je, jistě potěší informace, že jsme 
pořídili další kompletní řadu o malém čaroději Harry Pot-
terovi. Je to momentálně jeden z nejčtenějších příběhů 
a první sadu, kterou zde máme, bychom mohli s jistotou 
označit již jako „salátové vydání“. Proto jsme se rozhodli 
pro větší komfort čtenářů pořídit sadu druhou.

Mezi děvčaty je velmi oblíbená spisovatelka Lenka 
Lanczová, od které zde nově naleznete dívčí románek  
Zlodějka snů.

Titul Leda od Eda Ó Connora je určen čtenářům 
thrillerů. Město obchází sériový vrah a vraždí ženy. 
Pak vystavuje jejich mrtvá těla, strašlivě zohavená, 

na veřejných místech. Už byla nalezena druhá oběť, 
přičemž vraždy vykazují společné znaky, které pro policii 
představují hádanku: na každém místě činu se najde 
tajemné znamení. Oběti byly v moci vraha přesně 36 dní 
a měly v krku zastrčený ptačí zobák.

Více již prozrazovat nebudu, ať Vám nevyzradím vše 
a neochudím Vás o napínavé čtení.

A na závěr mi dovolte, abych se Vám všem představila, 
jmenuji se Andrea Slaninová a 3. října 2011 jsem nas-
toupila do Městské knihovny, jako nová pracovní síla za 
bývalou knihovnici Evu Sekničkovu. 

Krásný barevný podzim Vám všem.
Slaninová Andrea, knihovnice

Poděkování
Touto cestou veřejně děkujeme loutkářskému souboru 
Přibyslavská pimprlata při Kulturním zařízení města Při-
byslav, který v neděli 25. září 2011 pobavil naše malé děti 
pohádkou „Začarovaný kašpárek“.

Musíme také dodat, že vystoupení souboru bylo klad-
ně hodnoceno na zasedání zastupitelstva městyse Štoky.

Věříme, že naše spolupráce tímto dnem neskončila  
a děti se již těší na prosincovou pohádku, kdy také přijde 
Mikuláš s čertem a přiletí roj andělů.

A mně nezbývá než dodat za štocké zahrádkáře:  
„Děkujeme, mnohokráte děkujeme“.

Jan Dáňa
předseda zahrádkářů

Přečetl jsem si všechny oslavné články, které byly na-
psány na oslavu nové cyklostezky i ostatních sportovišť  
v našem městě. Musím uznat, že je to opravdu velký 
přínos pro spoustu lidí a dětí, kteří je užívají. Je to velký 
přínos i pro řidiče, kterým se cyklisté nemotají pod kola 
na silnici směr Žďár nad Sázavou. Ale jako přímý účastník 
cyklostezky bych se rád zmínil i o stinných stránkách této, 
ale i ostatních staveb ve městě.

Jsem jenom obyčejný obyvatel tohoto města, a i když 
přivandrovalec ( jak nás místní patrioti nazývají), bydlím 
zde již 42 let v bývalé podnikové bytovce. Vím, že se zde 
vybudovalo mnoho nových staveb. ALE! A právě to ale. 
Když byla vybudována sportovní hala, nás, obyvatele v 
okolí nikdo nevaroval, že pokud bude v hale nějaký zá-
pas, si bohužel, pro kravál nemůžeme otevřít okna, či 
balkónové dveře směrem k hale, chceme-li v klidu sle-
dovat televizi či mít klid. Po vybudování koupaliště jsme 
si museli nechat vyměnit okna kvůli hluku, což není, jak 
každý ví, nic laciného. Ale když dokončili sportovní hřiště, 
museli jsme se i s televizí přestěhovat na opačnou stranu 
bytu. Ptal se někdo z těch, co za touto výstavbou stojí, 
lidí, kterých se to přímo týká? Ani náhodou, přece se ni-
kdo z radních nebude zahazovat s obyčejnými lidmi. 

Za co, pane starosto, za co?! Protože jsem milovník přírody, klidu a starý tramp, 
začali jsme hledat místo, kam bychom mohli před vším 
tím utéci. Po nějakém čase hledání jsme našli krásný kout 
u Sázavy, který měl i svoji romantiku. Další tři roky jsme 
běhali po úřadech (každý, kdo něco stavěl, moc dobře ví, 
o čem mluvím), než jsme vyřídili všechna povolení pro 
stavbu malé chatičky. A tak jsme pod náspem staré mrtvé 
trati začali po chvilkách po práci pomalu stavět chatku a 
budovat její zázemí. To vše pouze ručně, bez techniky. 
Po 13 letech jsme konečně vše dodělali a těšili se, že na 
stará kolena budeme trávit čas v oáze klidu přírody. Ani 
ty občasné výletní vláčky nás nerušily, byly spíše příjem-
ným zpestřením pobytu. A najednou, bác!! Je tu opět pan 
starosta a jeho cyklostezka. Vím, je to velmi prospěšná 
věc a i já jsem si ji několikrát projel. Jenže!!! Chci-li pro-
vozovat takovouto stavbu, musím také zajistit zázemí!  
Na celé cyklostezce není jediná toaleta, takže milí ná-
vštěvníci cyklostezky si ulevují, kde se dá. Většinou na 
lesních přejezdech, kolem odpočívadel a podél stezky. 
Projděte se v okolí stezky a uvidíte, kolik najdete „podpa-
píráků“, pet lahví, papírových kapesníků, obalů od bon-
bónů, sušenek a cigaret. Odpadkové koše jsou pouze na 
odpočívadlech! Je mi jasné, že ti slušní účastníci na stezce 
odloží odpadky do košů a ti ostatní kdekoliv, i kdyby byly 
koše po deseti metrech.

Ale takhle bude z té donedávna krásné krajiny smetiš-
tě. Například pod přejezdem k chatové osadě ve Starém 
dvoře je jediná studna s pitnou vodou pro celou osadu. 
Nad ní si páni i dámy odkládají svoje výkaly, ale přes 
několikeré upozornění na radnici to nikoho nezajímá. 
O hluku se už nedá vůbec mluvit. Ne od cyklistů, i když 
někteří by dali na frak i komediantům na pouti, ale tím 
nesmyslem volně ležících trámů na mostech. Každé pro-
jetí cyklisty či bruslaře po mostě je jako když při bouřce 
zahřmí a je slyšet do vzdálenosti dvou až tří kilometrů. 
Takže od otevření stezky jsem neviděl zajíce, srnu či lišku, 
které zde běžně chodili. A ptám se vás, páni čtenáři, ale 
hlavně páni a paní radní: Líbilo by se vám, kdyby vám, 
dva až třitisícekrát za den zahřmělo před okny?! O zvě-
davých návštěvnících, co prolézají cizí majetek a chovají 
se zde hůř, jako by jim tento majetek patřil, ani nemluvím. 
Ale tohle vše, co jsem zde vypsal, bohužel nikoho ze zod-
povědných nezajímá.

Jsme jenom obyčejní obyvatelé Přibyslavi a nejsme si 
vědomi, že bychom panu starostovi či někomu z pánů 
radních nějak ublížili. A tak za posledních dvacet let, co 
kolem nás stále něco budujete, se ptáme: „Za co, pane 
starosto, za co?!“

Jiří Tománek, obyčejný obyvatel Přibyslavi
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Osud zvaný brambory
Dne 30. listopadu 2011 uplyne 100 let od narození před-
ního československého šlechtitele brambor Ing. Josefa 
Sixty. Prakticky celý život pracoval na šlechtitelské stanici 
v Keřkově a to od roku 1936 do roku 1976. Posléze ještě 
několik let pracoval jako šlechtitelský referent na ředitel-
ství Výzkumného a šlechtitelského ústavu bramborářské-
ho v Havlíčkově Brodě.

Výsledky jeho práce byly celostátního, často i evrop-
ského významu. Celkem vyšlechtil jako autor či spolu-
autor 34 nových odrůd brambor, jednu odrůdu jetele 
červeného a jednu odrůdu lnu přadného. Z odrůd bram-
bor širokého rozšíření doznaly odrůdy Krasava, Radka 
a Karin. V zahraničí se uplatnily Krasava (Francie), Mirka 
(Nizozemí, Itálie) a Karin (Jugoslávie, Ukrajina). U nás 
má dodnes zvuk speciální odrůda Keřkovské rohlíčky, 
která svojí pevnou strukturou umožňuje výrobu velmi 
kvalitního bramborového salátu.

Tak jako on sám se do šlechtitelské činnosti zapojil pod 
vedením zkušeného Ing. Václava Starého a Václava Cimr-
mana, tak on sám vychoval mladé šlechtitele – Ing. Josef 
Konráda, CSc., Ing. Miloslava Veselého, Ing. Petra Jirás-
ka, Ing. Stanislava Malíka, Ing. Bohumila Judu, Ing. Hynka 
Stolína, CSc., a další.

Za svého života byl uznávaným odborníkem, oceně-
ným státními vyznamenáními i zápisem do světového se-
znamu šlechtitelů rostlin při organizaci OSN pro výživu 
FAO v Římě (v roce 1965).

Ing. J. Sixtovi byl dopřán opravdu vysoký věk – 97 let. 
Zemřel 10. července 2009. Žil skromně a čestně, pohlcen 
svou prací. Řadu let byl předsedou šlechtitelské rady pro 
brambory a členem vědecké rady VÚB. Dál bude mezi 
námi žít a působit úžasnými výsledky své práce.

Ing. Vratislav Voral

Vzpomínání na pan inženýra Josefa Sixtu
Byl jako živá kronika. Před časem uveřejněné články v Přibyslavském občasníku – Čtení z bramborových řád-
ků – byly sepsány jen podle jeho vyprávění. Přibyslavsko a Keřkov se staly jeho druhým domovem. Škoda, 
že jsme všechny jeho zajímavé vzpomínky nestačili zachytit. Vyprávěl nejen o práci v Sativě, ale i o různých 
příhodách lidí, které velmi dobře znal. Docházel například z Keřkova do Přibyslavi k přátelům, kde za války 
poslouchal „Londýn“ a později za komunistů zase „Svobodnou Evropu“. Obojí bylo nebezpečné. Žil sám, 
ale přesto měl mnoho přátel. Jistě ještě dnes je dost těch, kteří si vzpomenou, že kdykoliv se na něj někdo 
obrátil o pomoc, pomohl. Znal dobře německy, a proto nezištně pomáhal mladým s vyučováním němčiny. 
Snad do devadesáti let jezdil autem a snad denně chodil plavat do rybníka u Stříbrných Hor – od května 
do října za jakéhokoliv počasí. Dalo by se o něm hodně a hodně povídat. Často vyprávěl o začátcích Sativy, 
o všech, kteří prošli jeho životem. A také čím byl starší, tím více vzpomínal za svůj domov, rodiče, vesnici.

Pan inženýr J. Sixta pocházel ze Sán, ze statku, který byl jejich rodině v padesátých letech dvacátého 
století zabrán komunisty. Starší bratr, který na něm hospodařil, byl jako „kulak“ zavřený a jeho manželka 
se dvěma chlapci se musela vystěhovat. Do tří dnů. Pokud by žádné ubytování do té doby nesehnali, tak 
jim hrozilo, že je vyvezou kamkoliv do vysídleného pohraničí. Obrátili se tedy na nejbližšího – Josefa, aby 
jim pomohl něco najít. Našel. V Dobré u Henzlů rodina Sixtova nalezla útočiště. Pan inženýr jim pomohl 
při stěhování ze Sán a to bylo naposledy, kdy vůbec byl ve svém rodišti, ve své rodné chalupě. Říkal, že si 
chce svůj domov pamatovat tak, jak vypadal, když tam prožíval šťastné dětství. Nechtěl vidět zdevastované 
budovy a poničené zahrady. 

Když bylo po revoluci, dozvěděl se, že JZD sice statek vrátilo jeho synovci, ten ho však prodal. Příbuzní 
jej o všem informovali, ale pan inženýr do Sán odmítl jet. Nechtěl. Při vzpomínání míval snad vždycky slzy 
v očích. Jednou jsme se s manželem rozhodli, že se při cestě z Prahy do Sán zajedeme podívat sami. Zasta-
vili jsme se na tamním hřbitově, abychom našli rodinný hrob Sixtových, a pak jsme se na návsi zeptali, kde 
je dům „u Sixtů“. Ochotně nám ukázali statek s velkými vraty, ale upozornili nás, že tam už dávno Sixtovi 
nežijí. „Museli se vystěhovat, ale pořád se tam tak říká.“ Zazvonili jsme. Nejdříve se ozval štěkot psů, ale 
za chvilku je ženský hlas uklidnil a otevřela nám příjemná mladá paní. Představili jsme se. Noví majitelé 
byli mladí manželé z Prahy, kteří chovají koně a tady se jim to líbilo a hodilo. Viděli jsme velikou snahu, jak 
dávají vše do pořádku. Obytné stavení chtějí uvést do původního stavu a stáje i stodoly použít pro koně. 
Čtyři koně se popásali na zahradě nad řekou Cidlinou. Řekli jsme, že přicházíme proto, abychom zjistili, jak 
vše vypadá a zda by návštěvu starý pán, který se tam narodil, unesl. Dali nám telefonní číslo, abychom jim 
zavolali až pana Sixtu „zpracujeme“. No, trvalo to asi měsíc, než si dal říct. Domluvili jsme se s nynějšími 
majiteli v Sánech a vyjeli. Trošku jsme z toho měli strach, přeci jen už bylo panu inženýrovi v té době skoro 
93 let. Nejdříve jsme zastavili na hřbitově. Pan inženýr hned od vrat okamžitě zamířil k jejich hrobu, jako 
by tam byl naposledy včera. Položili jsme kytičku, chvilku postáli, pak prošli celý, vzorně udržovaný hřbi-
tov. A pan J. Sixta četl jména na jednotlivých náhrobcích a skoro u každého si vzpomněl, kdo to byl a čím 
byl, co dělal. Už jsme věřili, že všechno zvládne a zamířili do vsi. U Růžičků „Sixtů“ nás již čekali, dokonce 
i s pohoštěním. Co vám máme povídat. Pana inženýra jsme ohleduplně nechali sama sobě. Viděli jsme jeho 
dojetí – když vešel na verandu domu začal plakat. Nad vchodem je dodnes zachována opravená kamenná 
destička s nápisem „S Boží pomocí postavil L. P. 1891 Josef Sixta“. Je to od nových majitelů hezké a nedivili 
jsme se, že to pana inženýra tak dojalo. Procházel celým domem a ukazoval, co kde měli – kde s bratrem 
spávali, kde maminka vařila, kde pekli chleba. Stáje v té době byly ještě v dost ubohém stavu, protože tam 
JZD uskladňovalo hromady hnojiv. Ale ve stodole už byly pěkné boxy pro koně. Srdečně jsme se po několi-
ka hodinách rozloučili. Do Keřkova jsme se vrátili až k večeru a byli jsme moc rádi, že byl pan inženýr Sixta 
spokojen. To se stalo v roce 2004.

O tři roky později, v roce 2007 se odstěhoval ke svému synovci do Horek u Tábora. Jak nás těšilo, že 
pokaždé, když jsme jej navštívili, nám děkoval za to, že ještě jednou mohl vidět svoje rodiště, a byl rád, že 
na statku jsou lidé, kteří se o vše dobře starají. A vždy dodával: „Dokonce nechali verandu úplně stejnou. 
Zelenou!“ A to měl slzy v očích.

Marie a Vratislav Voralovi

NEDOŽITÉ STÉ NAROZENINY 
Ing. Josefa Sixty
Dne 30. listopadu 2011 vzpomínáme nedožitých 100. na-
rozenin pana Ing. Josefa Sixty. Narodil se  v Sánech  
u Poděbrad v zemědělské rodině.

Po absolvování Vysoké školy zemědělské a lesního in-
ženýrství ČVUT v Praze, nastoupil roku 1936 v Keřkově 
ve šlechtitelské stanici družstva pěstitelů zemáků, později 
Sativy. 

Byl držitelem vysokých vyznamenání za úspěšnou 
šlechtitelskou činnost. Jeho jméno je zapsáno od roku 
1965 ve Světovém seznamu šlechtitelů při Organizaci 
OSN pro výživu a zemědělství FAO.

V době totality byl několikrát vyslýchán za své styky 
s disidenty, byl mu odebrán cestovní pas a byly o něm 
vedeny rozsáhlé svazky Státní bezpečnosti. Podle svých 
slov nebyl zapojen do odboje, ale jen přechovával sami-
zdaty.

Ing. Sixta se neoženil a po celý život pomáhal rodině 
svého bratra. Když komunisté v roce 1952 znárodnili 
bratrův statek a hrozilo vystěhování do pohraničí, zařídil 
jemu a jeho rodině bydlení. Na počátku 6o. let jim umož-
nil vrátit se do rodného kraje koupí domku na Hradča-
nech, 5 km od Sán. Na sklonku života svého nemocného 
bratra přispěl významnou měrou k jeho přestěhování 
k dětem do Tábora. Rodinu podporoval i finančně.

Do Tábora se ke svým příbuzným, v době svého vyso-
kého věku 95 let, uchýlil i on sám a zde také 10. července 
2009 jeho obětavé srdce dotlouklo.

Kamil Sixta … Ing. Josef Sixta, 80. léta 20. století
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Fotbalový podzim 
přípravek a žáků SK 
Přibyslav
Blíží se zima a za námi je první polovina fotbalových 
soutěží žáků a přípravek. Letošní sezóna je pro při-
byslavský mládežnický fotbal úspěšná a i v jedné 
věci nová, poprvé v historii jsme sestavili i B-muž-
stvo žáků, které hraje okresní přebor. Náš oddíl se 
s úspěchem snaží přilákat kluky k fotbalu – v sou-
časnosti tvoří naši základnu více jak 80 dětí mlad-
ších 15 let. Ale popořadě.

Již druhým rokem, hlavně zásluhou Martina 
Škorpíka, existuje předpřípravka – to jsou kluci 
mezi 4–6 rokem. V současné době chodí do této 
kategorie 12 až 15 dětí. Trénují 2x týdně na hřišti 
a za špatného počasí v sokolovně. Letos na podzim 
odehráli už tři přátelské zápasy s Havlíčkovým Bro-
dem, Tisem a se Světlou nad Sázavou.

Mladší přípravka hraje okresní přebor, kde ode-
hrála sedm utkání, vesměs vítězných. Mužstvo 
vede Martin Sikora s Petrem Flekalem. Tým tvoří 
15 chlapců ve věku 7–8 let a i jedna slečna, Moni-
ka Pejzlová. Trénují 2x týdně na hřišti, přes zimu  
1x týdně v sokolovně a 1x týdně v hale.

Starší přípravku vedenou Liborem Bačkovským 
a Radkem Procházkou tvoří členové ročníku 2001 
a 2002. Mužstvo má 14 hráčů, hraje okresní přebor, 
ze sedmi utkání jich šest vyhrálo a pouze jedenkrát 
odešlo poraženo o jedinou branku.

Výsledky přípravek se nikde neuvádějí a nesesta-
vují se ani tabulky, protože v tomto věku by se ne-
mělo hrát na výsledky, ale měly by se tyto děti učit 
hrát fotbal.

Žákovská mužstva máme tři: starší žáky A, starší 
žáky B a mladší žáky.

Mladší žáci trénují 2x týdně pod vedením Čest-
míra Sibery a Petra Růžičky. Mají k dispozici kádr 
17 hráčů hrajících krajskou soutěž 1. třídy. Po po-
lovině soutěže jsou na 5. místě tabulky z 8 mužstev. 
Získali 2x výhru,1x remizovali a 4x odešli poraženi 
při skóre 14 : 21. Při pohledu na výsledek utkání 
je hned jasné, co nás nejvíce trápí – proměňování 
šancí a větší počet vstřelených gólů. Mužstvo tvoří  
kluci a jedna slečna, Katka Šmídová, narozeni 
v roce 1999 a 2000.

Trenéry A-týmu starších žáků jsou František  
Prchal a Petr Kubát. Tým se schází 2x týdně a tvoří 
jej kluci, kteří se narodili v roce 1998 a 1997. V týmu 
je 23 hráčů, kteří hrají krajskou soutěž 1. třídy. Po 
odehraném podzimu mužstvo figuruje na 2. místě 
tabulky. Má na svém kontě 6 výher a 1 prohru, při 
skóre 47 : 9. V soutěži jsme nastříleli nejvíce bra-
nek.

V B-týmu jsou zařazeni hráči, kteří nedostávají 
tolik příležitostí v A-týmu. Doplňují je i mladší žáci, 
aby získávali zkušenosti. Mužstvo hraje okresní 
přebor a v odehraných 9 zápasech 8x zvítězilo a 1x 
prohrálo. Při skóre 39 : 9 je na 2. místě tabulky.         

Jestli má někdo zájem a chce hrát fotbal, kdykoli 
se k nám může připojit. 

za SK Přibyslav   
Prchal František    

PØIBYSLAVSKÝ�DVANÁCTIBOJ

Pøibyslav�-�sokolovna��/pøezùvky�s�sebou/
nedìle�6.�listopadu�2011,
prezentace�9:00�-�9:15��hod.,�zahájení�9:30�hod.

KDE:
KDY:

ZVEME VÁS�NA JEDENÁCTOU�DISCIPLINU
-�støelba�ze�vzduchovky-

Volejbalová sezóna
Volejbalová halová sezóna 2011/2012 v krajském pře-
boru mužů I. třídy kraje Vysočina nedávno začala. Do 
letošního ročníku se přihlásilo 10 mužstev, která tvoří 
jednu skupinu.

Hraje se systémem každý s každým dva zápasy doma 
a odvety venku nebo obráceně, dvě utkání venku a od-
vety doma – celkem 36 zápasů. Jsou odehrána 3 dvoj-
kola – máme tedy za sebou 6 utkání – s bilancí 4 výhry 
a 2 porážky.

Na úvod jsme hostili družstvo Pelhřimova (v sestavě 
s Mílou Šmídem) a v nervózně hraném utkání jsme sou-
peře udolali až v tiebreaku 3 : 2. Ve druhém utkání jsme 
zvítězili už poměrně hladce 3 : 0. O týden později jsme jeli 
do Žďáru nad Sázavou na palubovku loňského mistra!

Zde jsme začali velmi dobře a získali první set. Poté 
nás domácí zatlačili výborným podáním, a my jsme již 
nedokázali vzdorovat a prohráli, zaslouženě  3 : 1. Druhý 
zápas jsme se rozsypali a Žďár nad S. tak vyhrál jedno-
značně 3 : 0. V dalším kole jsme přivítali méně známé 
družstvo Želetavy. Po katastrofálním prvním setu jsme 
průběh utkání zcela otočili a zvítězili 3 : 1. V domácí od-
vetě jsme nezaváhali a „šmikli“ jsme je 3 : 0.

Oproti loňsku jsme posílili o dva hráče,a sice z Havlíč-
kova Brodu se vrátil po čtyř a půlletém působení sme-
čař Jiří Pátek a z Velkého Meziříčí přišel univerzální hráč  
Vít Šimek. Dále  v týmu jsou:  kapitán mužstva Podhráz-
ký P., Kerbr J., Kerbr Z., Nejedlý Z., Stejskal P., Henzl P., 
Čermák Z., Stejskal L. a Vašíček T. Ze zálohy Šrámek S. 
a Stejskal F.

Výsledkový servis:
24. 09. 2011 Sokol Přibyslav – Spartak Pelhřimov 
 3 : 2  (-16, 11, 18, -23, 7)   
a  3 : 0  (13, 20, 17)

01. 10. 2011 TJ Žďár nad Sázavou – Sokol Přibyslav
 3 : 1 (-23, 16, 20, 22)  
a 3 : 0  (15, 17, 20)

08. 10. 2011 Sokol Přibyslav – Sokol Želetava
 3 : 1 (-15, 18, 17, 11 )  
a 3 : 0  (26, 18, 22)

29. 10. 2011 Sokol Přibyslav – TJ OA Třebíč  
 domácí zápasy
19. 11. 2011 Sokol Přibyslav – SK Jihlava  
 sportovní hala
26. 11. 2011 Sokol Přibyslav – Jiskra Havlíčkův Brod 
 od 11 a 15 hod.

Pořadí:
1. Žďár nad S. 11b., 2. Havl. Brod 11b., 3. Jihlava 10 b., 
4. Přibyslav 10 b., 5. Třebíč 9 b. 6. Pacov 9b., 7. Želetava 
8.b., 8. Štoky 8. b., 9. Okrouhlice 8b., 10. Pelhřimov 6 b. 
   
Ženská halová sezóna se též rozběhla. Přibyslavské volej-
balistky hrají také krajský přebor I. třídy a vedou si zname-
nitě: 5 vítězství, 1 porážka a 2. místo v tabulce. Družstvo 
tvoří tyto hráčky: Holubová P., Kasalová M., Novotná M., 
Kerbrová K., Čermáková A., Hošková I., Podhrázká R., 
Poláková M. (posila ze Světlé n./Sáz.), Křesťanová M., 
Chlubnová M..

Výsledky: 
24. 09. 2011 Sokol Přibyslav – TJ OA Třebíč   
  1 : 3    a     3 : 1
01. 10. 2011 TJ Žďár n/Sáz. – Sokol Přibyslav 
    1 : 3    a     0 : 3
08. 10.2011 Sokol Přibyslav – Spartak Pelhřimov    
  3 : 2    a     3 : 2 

29. 10. 2011 Sokol Přibyslav – Dekora Žďírec n/D. 
  domácí zápasy
19. 11. 2011 Sokol Přibyslav – Jiskra Havlíčkův Brod 
  sportovní hala
26. 11. 2011 Sokol Přibyslav – Slavoj Polná  
  od 9 a 13 hod.

Pořadí: 1. Havl. Brod 12 b.,  2. Přibyslav 11b., 3. Třebíč 
11 b., 4. Polná 10 b., 5. Pelhřimov 10b., 6. Humpolec 
10b., 7. Náměšť n/O. 8 b., 8. Žďár n/S.  6 b., 9. Světlá 
n/S. 6 b., 10. Ždírec n/D 6 b.

za oddíl volejbalu Jiří Kerbr
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PřiBysLavskÝ 
DvaNácTiBOJ 2011 – 
vrHačskÝ TrOJBOJ
V neděli 2. října 2011 jsme absolvovali za krásného 
slunečného počasí desátou disciplínu dvanáctiboje 
– vrhačský trojboj. Závodu se účastnilo celkem 22 
soutěžících, kteří nejprve házeli oštěpem (600g), 
poté granátem a nakonec vrhali koulí (muži 5 kg, ženy 
4 kg). První dvě místa v kategorii mužů i žen obsadili 
závodníci, kteří se dvanáctiboje účastnili poprvé – 
Lubomír Tachovský a Ilona Krbůšková. Příští disciplínou 
dvanáctiboje bude v neděli 6. listopadu 2011 střelba ze 
vzduchovky v přibyslavské sokolovně. Prezentace je od 
9:00 hod, zahájení v 9:30 hod. 

Ing. Josef Moštěk

MUŽI hod oštěpem vrh koulí hod granátem

Příjmení Jméno výkon (m) body výkon (m) body výkon 
(m)

body součet bodů celkově body pořadí

Tachovský Lubomír 31,52 100,00 9,81 91,43 59,48 100,00 291,43 100,00 1

Zach st. Vladimír 30,17 95,72 10,73 100,00 44,16 74,24 269,96 92,63 2

Loužecký ml. Petr 26,24 83,25 10,55 98,32 41,48 69,74 251,31 86,23 3

Holcman František 29,90 94,86 10,06 93,76 33,90 56,99 245,61 84,28 4

Loužecký st. Petr 26,86 85,22 9,12 85,00 36,64 61,60 231,81 79,54 5

Plachta Marek 19,09 60,56 9,58 89,28 39,19 65,89 215,73 74,03 6

Zach ml. Vladimír 19,38 61,48 8,08 75,30 46,18 77,64 214,43 73,58 7

Moštěk Josef 21,42 67,96 9,25 86,21 33,22 55,85 210,01 72,06 8

Kvarda František 22,20 70,43 7,93 73,90 38,10 64,06 208,39 71,51 9

Dubský Miroslav 20,30 64,40 8,66 80,71 33,07 55,60 200,71 68,87 10

Kubát Jiří 18,05 57,27 8,81 82,11 35,80 60,19 199,56 68,48 11

Vábek Jaroslav 19,65 62,34 7,61 70,92 32,44 54,54 187,80 64,44 12

Šubrt Petr 17,60 55,84 8,42 78,47 30,84 51,85 186,16 63,88 13

Loužecký Richard 10,56 33,50 5,07 47,25 19,98 33,59 114,34 39,24 14

Loužecký Filip 6,70 21,26 3,86 35,97 15,13 25,44 82,67 28,37 15

ŽENY hod oštěpem vrh koulí hod granátem

Příjmení Jméno výkon (m) body výkon (m) body výkon 
(m)

body součet bodů celkově body pořadí

Krbůšková Ilona 18,72 100,00 8,97 100,00 30,24 100,00 300,00 100,00 1

Kvardová Markéta 17,50 93,48 8,47 94,43 20,56 67,99 255,90 85,30 2

Dvořáková Marie 11,50 61,43 7,56 84,28 24,05 79,53 225,24 75,08 3

Šubrtová Lucie 13,68 73,08 6,22 69,34 22,54 74,54 216,96 72,32 4

Kubátová Michaela 12,16 64,96 6,22 69,34 18,74 61,97 196,27 65,42 5

Sedláková Lenka 10,18 54,38 7,12 79,38 15,47 51,16 184,91 61,64 6

Mošťková Miroslava 8,95 47,81 5,82 64,88 12,18 40,28 152,97 50,99 7

DVOJICE

Příjmení Body Pořadí

Kvardovi 156,81 1

Holcman, 
Sedláková

145,92 2

Šubrtovi 136,20 3

Kubátovi 134,00 4

Mošťkovi 123,05 5

Psalo se o sportu před 
lety (9)
(Pochodeň, 28. 11. 1967)
Malý míček na Vysočině
Okresní přebor Havlíčkobrodska pokračoval 
dalším kolem: Přibyslav – Žižkovo Pole 12 : 2,  ....... 
Přibyslav – Světlá  14 : 0 ....  Do okresního přeboru 
žen se přihlásilo družstvo Sokola Přibyslav B. 
Jejich přebor bude uspořádán v lednu turnajovým 
způsobem.
(Pozn.: V březnu 1980 porazily ženy ve skupině Jih 
Paramo 9:1 a nacházely se na 3. místě za Třebovou 
a Ústí C. a např. v listopadu 1981 najdeme ženy ve 
skupině Jih na 2. místě za Litomyšlí.
Uveďme ještě, že v Přibyslavi bylo uspořádáno 
několik turnajů ve stolním tenise, např. v srpnu 
1940 to bylo Mistrovství Českomoravské vysočiny 
za účasti 40 hráčů. Vítězem se stal Velebný 
z Hlinska. Několik našich hráčů se v historii stol. 
tenisu stalo okresními přeborníky.)

J. Ledvinka, ml.

PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2011 –  VRHAČSKÝ TROJBOJ – VÝSLEDKY

PODĚKOVáNÍ
Dne 30. září proběhla v obci Keřkov „Straši-
delná stezka pro děti.“ Chci poděkovat jmé-
nem svým i jménem všech maminek, babiček, 
tatínků, dědečků atd. paní Daně Čejkové za 
pěkně prožitý večer plný strašidel, bubáků, 
dobré nálady a spokojených dětí. Uvědomuji 
si, že darovat peníze a sladkosti je pro takové 
akce důležité, ale najít chuť a čas podobnou 
akci zorganizovat je mnohem důležitější.
Ačkoliv nemám malé děti, ani nejsem ba-
bička, byla jsem keřkovská teta, která si to 
náramně užila.
Dančo děkujeme!  Majka

Kateřina Jančová
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MUŽI Kuželky Míčový víceboj Silový trojboj Přespolní běh Běh do vrchu Cyklistika Duatlon Plavání Brzkovák Vrhačský trojboj Celkově

Příjmení Jméno body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí

Šubrt Petr 86,42 6 22,73 15 0,00 0 97,38 2 87,72 4 100,00 1 - 3 100,00 1 100,00 1 91,44 2 63,88 13 749,57 1

Vábek st. Jaroslav 90,12 4 50,00 7 - 9 41,59 11 88,72 5 74,63 9 - 10 90,18 6 88,98 5 52,26 4 81,10 6 64,44 12 722,02 2

Plachta Marek 97,53 3 54,55 5 - 6 85,32 2 53,64 19 69,44 11 86,25 7 72,29 8 0,00 0 75,04 7 74,03 6 668,09 3

Dubský Miroslav 75,31 8 100,00 1 31,59 14 77,41 14 76,92 7 - 8 77,52 9 81,05 7 0,00 0 67,29 9 68,87 10 655,96 4

Kvarda František 69,14 13 31,82 14 65,41 6 84,73 10 74,63 9 - 10 0,00 0 85,49 6 73,41 2 72,33 8 71,51 9 628,47 5

Moštěk Josef 50,62 14 77,27 3 100,00 1 72,11 17 63,29 12 0,00 0 0,00 0 0,00 0 56,28 12 72,06 8 491,63 6

Kubát Jiří 70,37 12 45,45 10 - 13 62,41 8 78,72 12 39,68 15 0,00 0 0,00 0 63,79 3 59,69 11 68,48 11 488,59 7

Holcman František 100,00 1 - 2 50,00 7 - 9 44,22 10 0,00 0 60,24 13 78,05 8 0,00 0 0,00 0 63,30 10 84,28 4 480,09 8

Moštěk Jan 100,00 1 - 2 45,45 10 - 13 73,53 5 78,68 13 76,92 7 - 8 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 374,58 9

Moravec Jaroslav 0,00 0 0,00 0 0,00 0 88,04 7 0,00 0 94,19 4 97,57 3 0,00 0 84,80 5 0,00 0 364,60 10

Dolák Vladimír 72,84 9 - 10 54,55 5 - 6 39,62 12 72,79 16 52,08 14 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 291,88 11

Zach Vladimír 0,00 0 86,36 2 36,69 13 81,12 11 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 73,58 7 277,75 12

Ondráček Ladislav 0,00 0 0,00 0 47,32 9 94,53 3 81,97 6 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 223,82 13

Loužecký st. Petr 83,95 7 45,45 10 - 13 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 79,54 5 208,94 14

Špička Jakub 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 - 3 0,00 0 0,00 0 100,00 1 0,00 0 200,00 15

Moravec Vojtěch 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 95,20 4 0,00 0 90,45 3 0,00 0 185,65 16

Bezchleba Petr 0,00 0 0,00 0 0,00 0 92,48 2 90,91 2 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 183,39 17

Jána Lubomír 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 93,45 5 0,00 0 0,00 0 87,00 4 0,00 0 180,45 18

Mach Martin 0,00 0 0,00 0 0,00 0 87,32 9 84,75 5 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 172,07 19

Moštěk Petr 87,65 5 50,00 7 - 9 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 137,65 20

Matějka Zdeněk 71,60 11 45,45 10 - 13 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 117,05 21

Čech Adam 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 - 3 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 22

Hulák Petr 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 23

Šimek František 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 24

Tachovský Lubomír 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 100,00 25

Uchytil Vojtěch 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 97,82 2 0,00 0 0,00 0 0,00 0 97,82 26

Zach st. Vladimír 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 92,63 2 92,63 27

Jánoška Ivan 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 89,29 3 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 89,29 28

Dubský Roman 0,00 0 0,00 0 0,00 0 88,51 6 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 88,51 29

Ledvinka Josef 0,00 0 0,00 0 0,00 0 87,68 8 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 87,68 30

Loužecký 
ml.

Petr 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 86,23 3 86,23 31

Čepl Miroslav 0,00 0 0,00 0 81,61 3 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 81,61 32

Wasser-
bauer

Vít 0,00 0 0,00 0 81,51 4 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 81,51 33

Bradáč Alois 0,00 0 0,00 0 0,00 0 73,32 15 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 73,32 34

Zídek František 72,84 9 - 10 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 72,84 35

Loužecký Richard 33,33 16 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 39,24 14 72,57 36

Krčál Karel 0,00 0 0,00 0 0,00 0 71,35 18 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 71,35 37

Hanák Petr 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 67,17 9 0,00 0 0,00 0 0,00 0 67,17 38

Novotný Lukáš 0,00 0 0,00 0 64,25 7 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 64,25 39

Pospíšil Miloslav 0,00 0 59,09 4 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 59,09 40

Loužecký Filip 14,81 17 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 28,37 15 43,18 41

Matějka Luboš 37,04 15 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 37,04 42

ŽENY Kuželky Míčový víceboj Silový trojboj Přespolní běh Běh do vrchu Cyklistika Duatlon Plavání Brzkovák Vrhačský trojboj Celkově

Příjmení Jméno body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí

Šubrtová Lucie 100,00 1 85,71 2 0,00 0 77,88 5 62,14 4 84,28 2 100,00 1 100,00 1 78,76 2 72,32 4 761,09 1

Kubátová Michaela 94,38 2 78,57 3 100,00 1 83,77 3 65,98 3 0,00 0 0,00 0 85,85 3 0,00 0 65,42 5 573,97 2

Sedláková Lenka 78,65 4 57,14 5 0,00 0 68,43 6 52,03 5 61,39 4 0,00 0 90,82 2 64,45 3 61,64 6 534,55 3

Mošťková Miroslava 65,17 6 50,00 6 0,00 0 0,00 0 47,06 6 61,58 3 0,00 0 72,36 5 54 4 50,99 7 401,35 4

Kvardová Markéta 93,26 3 42,86 7 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 76,72 4 0,0 0,00 85,30 2 298,14 5

Stehlíková Růžena 0,00 0 0,00 0 98,61 2 100,00 1 83,12 2 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0 281,73 6

Jánová Petra 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 0,00 0 0,00 0,00 100,00 1,00 0,00 0 200,00 7

Plachtová Tereza 58,43 7 100,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0 158,43 8

Loužecká Kristina 75,28 5 0,00 0 0,00 0 82,80 4 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0 158,08 9

Vábková Hana 53,93 8 28,57 8 0,00 0 0,00 0 45,39 7 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0 127,89 10

Baarová Radka 49,44 9 64,29 4 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0 113,73 11

Havlíková Jana 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0 100,00 12

Krbůšková Ilona 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 100,00 13

Musilová Miroslava 0,00 0 0,00 0 0,00 0 85,72 2 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0 85,72 14

Dvořáková Marie 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 75,08 3 75,08 15

DVOJICE Kuželky Míčový 
víceboj

Silový 
trojboj

Přesp. 
běh

Běh do 
vrchu

Cyklis-
tika

Duatlon Plavání Brzko   
vák

Hody+ 
vrhy

Body 
celkem

Pořadí

Šubrtovi 186,42 108,44 0,00 175,26 149,86 184,28 200,00 200,00 170,70 136,20 1511,16 1

Kubátovi 164,75 124,02 162,41 162,49 105,66 0,00 0,00 149,64 0,00 134,00 1002,97 2

Holcman, 
Sedláková

178,65 107,14 0,00 0,00 112,27 139,44 0,00 0,00 127,75 145,92 811,17 3

Mošťkovi 115,79 127,27 0,00 0,00 110,35 0,00 0,00 0,00 110,47 123,05 586,93 4

Kvardovi 162,40 74,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,13 0,00 156,81 544,02 5

Plachtovi 155,96 154,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310,51 6

Moštěk P., 
Baarová

137,09 114,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251,38 7

PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2011 – CELKOVÉ VÝSLEDKY PO DESÍTI DISCIPLINÁCH
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J A B L K A
Pěstitel z Jižní Moravy nabízí
JABLKA  zimnímu uskladnění

Odrůdy: GOLDEN, JONAGOL, 
JONAPRIM, IDARET

Cena: 10,- až 15,- Kč za jeden Kg

Prodej:  
Václav Jambor
U Koupaliště 566
 582 22 Přibyslav

Telefon: 604308415
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Petr Křesťan, U Lesa 717, 582 22 PřibysLaV
tel. 733 716 879, IČ: 63558793, DIČ: 7011062971

ROZŠÍŘENÍ ČINNOSTI O SEČENÍ 
SOUKROMÝCH, VEŘEJNÝCH 
I PRŮMYSLOVÝCH TRAVNATÝCH PLOCH
Sečení provádím zahradním traktorem MTD, 
záběr 102 cm a křovinořezem

KOMUNÁLNÍ SLUŽBYKOMUNÁLNÍ SLUŽBY

P   R   O   D   Á   M
BYT 3 + KK  V PŘIBYSLAVI 

S BALKONEM  A  GARÁŽÍ 

INFORMACE - TEL. 776 028 539 
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•	 na	moderním	zařízení	vám	šetrně	
a	kvalitně	horkou	párou	vyčistíme	peří

•	 ušijeme	i	nestandardní	rozměry
•	 ušijeme	vše	nové	podle	vašeho	přání
•	 nabízíme	široký	výběr	sypkovin	ve	velké	
barevné	škále

sběrna:		 Neubauerová	M.
	 Pecháčkova	357,	582	22	Přibyslav
		 tel.:		737	638	016

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
ŠITÍ PÉŘOVÝCH VÝROBKŮ
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BEZPLATNÁ PROHLÍDKA VAŠEHO VOZU 
PŘED ZIMNÍM PROVOZEM

DÁLE NABÍZÍME:

Rychlé provedení veškerých oprav  s 15 % slevou na materiálu
Diagnostiku řídících jednotek Vašeho vozidla
Komfortní diagnostiku vozidel koncernu VW (Audi, Škoda, Seat, Volkswagen) a 
koncernu PSA (Peugeot, Citroën, Toyota)
Prodej sudových olejů a nemrznoucí směsi za velmi výhodné ceny
Kovářské a zámečnické práce podle Vašich požadavků

Přejeme mnoho kilometrů  bez nehod a závad a těšíme se 
na Vaši návštěvu

Kovárna a autodílna U FOLTŮ

JAN KREJČÍ
Havlíčkova 261
PŘIBYSLAV
IČ: 10466 207

tel.: 603 811 702
e-mail:jenda.kovarna@seznam.cz

 měření nemrznoucí 
směsi

 kontrola brzdové 
kapaliny 

 kontrola akumulátoru

 kontrola brzd
 kontrola řízení 
 kontrola stavu výfuku
 další běžná prohlídka

BEZPLATNÁ PROHLÍDKA VAŠEHO VOZU 
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koncernu PSA (Peugeot, Citroën, Toyota)
Prodej sudových olejů a nemrznoucí směsi za velmi výhodné ceny
Kovářské a zámečnické práce podle Vašich požadavků

Přejeme mnoho kilometrů  bez nehod a závad a těšíme se 
na Vaši návštěvu

Kovárna a autodílna U FOLTŮ

JAN KREJČÍ
Havlíčkova 261
PŘIBYSLAV
IČ: 10466 207

tel.: 603 811 702
e-mail:jenda.kovarna@seznam.cz

 měření nemrznoucí 
směsi
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kapaliny 

 kontrola akumulátoru

 kontrola brzd
 kontrola řízení 
 kontrola stavu výfuku
 další běžná prohlídka
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***
11. - 13.11. 2011
VÁS ZVEME NA

*** SVATOMARTINSKÉ HUSÍ SPECIALITY ***
A

*** SVATOMARTINSKÁ VÍNA ***

***
VÍCE INFORMACÍ

NA
WWW.PENZIONSTARYDVUR.CZ

DOPORUČUJEME REZERVACI

TEL: 566 655 412
E-MAIL: INFO@PENZIONSTARYDVUR.CZ

***

MĚSTO PŘIBYSL AV
KLUB SENIORŮ POHODA
pořádá ve středu dne 7. prosince 2011
zájezd na výstavu  
VÁNOCE NA VESELÉM KOPCI
Výstava ve všech objektech přibližuje lidové zvyky, 
dárky ,ozdoby, pečivo, kulturní program.
Odjezd autobusu:  ve 12.30 hodin od budovy radnice
Příspěvek na dopravu: 50 Kč
Přihlášky: 
Městský úřad Přibyslav, odbor sociální péče, kancelář č. 106
Tel. 569 430 816 - 17, e-mail: malkovaj@pribyslav.cz
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Žáci a učitelé ZUŠ Havlíčkův Brod, pobočka Přibyslav  
Vás srdečně zvou na  

 

KONCERT ŽÁKŮ, 
 
 

 který se bude konat 
 

 ve čtvrtek 1. prosince 2011 v 16.00 hodin  
v sále Kulturního domu Přibyslav 
 

 

 
 

Žáci a učitelé ZUŠ Havlíčkův Brod, pobočka Přibyslav  
Vás srdečně zvou na  

 

KONCERT ŽÁKŮ, 
 
 

 který se bude konat 
 

 ve čtvrtek 1. prosince 2011 v 16.00 hodin  
v sále Kulturního domu Přibyslav 
 

 

Webové stránky Filmového klubu Přibyslav mají novou adresu

www.fkpribyslav.cz

Novinky a zajímavosti můžete nově sledovat také na našem 

profilu na Facebooku! Odkaz najdete na našich stránkách.

Webové stránky Filmového klubu Přibyslav mají novou adresu

www.fkpribyslav.cz

Novinky a zajímavosti můžete nově sledovat také na našem 

profilu na Facebooku! Odkaz najdete na našich stránkách.

Webové stránky Filmového klubu Přibyslav mají novou adresu

www.fkpribyslav.cz

Novinky a zajímavosti můžete nově sledovat také na našem 

profilu na Facebooku! Odkaz najdete na našich stránkách.

Webové stránky Filmového klubu Přibyslav mají novou adresu

www.fkpribyslav.cz

Novinky a zajímavosti můžete nově sledovat také na našem 

profilu na Facebooku! Odkaz najdete na našich stránkách.

Webové stránky Filmového klubu Přibyslav mají novou adresu

www.fkpribyslav.cz

Novinky a zajímavosti můžete nově sledovat také na našem 

profilu na Facebooku! Odkaz najdete na našich stránkách.

Webové stránky Filmového klubu Přibyslav mají novou adresu

www.fkpribyslav.cz

Novinky a zajímavosti můžete nově sledovat také na našem 

profilu na Facebooku! Odkaz najdete na našich stránkách.
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SI VÁS DOVOLUJÍ POZVAT 

 NA PŘEDNÁŠKU 

 

Zambie  real Africa 

 

 

KDY: V pátek 4. listopadu od 19.00 hod. 

KDE: Radnice  velká zasedací místnost  

 
Beseda s Janou Pochopovou o stáži v Zambii, o práci s dětmi, místním životě, cestování (Tanzanie, 
jezero Tanganika, safari, Viktoriiny vodopády) a představení české neziskové organizace Njovu 
působící v Zambii. 
  
Vstupné dobrovolné  případný výtěžek bude předán organizaci Njovu. 

JANA POCHOPOVÁ 
A MĚSTO PŘIBYSLAV
SI VÁS DOVOLUJÍ POZVAT
 NA PŘEDNÁŠKU

ZAmBIE – REAl AfRIcA

KDY: V pátek 4. listopadu 
od 19.00 hod.
KDE: Radnice 
– velká zasedací místnost 

Beseda s Janou Pochopovou o stáži  
v Zambii, o práci s dětmi, místním 
životě, cestování (Tanzanie, jezero 
Tanganika, safari, Viktoriiny vodopády) 
a představení české neziskové  
organizace Njovu působící v Zambii.
 
Vstupné dobrovolné - případný výtěžek 
bude předán organizaci Njovu.
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Divadelní PŘibyslav

K Z
M P

Kulturní zařízení
M Ě S T A  P Ř I B Y S L A V

Slavnostní zahájení přehlídky – uvítání souborů

K U L T U R N Í  D Ů M  P Ř I B Y S L A V

Vstupné: permanentky 260 Kč / 130 Kč ( zakoupíte v Informačním centru Přibyslav do 28. 10. 2011 )

na jednotl ivá představení 80 Kč / 60 Kč ( pokladna KD Přibyslav)

w w w . k z m p r i b y s l a v . c z

Král Lávra – l iterární pásmo k poctě K. H. B. 

DS ADIVADLO Havlíčkův Brod

Sen noci 

svatojánské

DS FURIANT Přibyslav

Nájemníci pana Swana

DS HADRIÁN Přibyslav              
             

     

Sborovna
DS JIŘÍ PODĚBRADSKÝ Polná                      

          

Sedmikvítek

přehlídka tanečních 

folklorních souborů                                

Světáci

DS J. K. TYL Počátky                                

Mikulášské 

odpoledne 

– ukončení přehlídky DP

LS PŘIBYSLAVSKÁ 

PIMPRLATA

Pátek 

28. 10.
15.00 hod.

Pátek 

28. 10.
17.00 hod.

O Bumbrlíčkovi

 – pohádka 
LS Přibyslavská pimprlataSobota 

29. 10.
14.00 hod.

15.30 hod.

Jednoaktovky

DS SCHOD Chotěboř 
Pátek 
4. 11.
19.00 hod.

Nebeská komise

DS JENTAK Havlíčkova Borová             
             

Pátek 
11. 11.
19.00 hod.

Bětuška a Kleofášek  
– pohádka

DS JENTAK Havlíčkova Borová 

Čtvrtek 

17. 11.
15.00 hod.

Hotýlek  

DS CHÁTRA Sázava  

Pátek 

25. 11.
19.00 hod.

Od 16.00 hod. zahájení 

vánoční výstavy

a adventní Průvod 
(Kurfürstův dům)

Od 17.00 hod. ROzsvícení 

vánočního stromu 
(náměstí)          

Neděle 

27. 11.
.

Elektrická puma

DS SEMTAMFÓR Slavičín

Sobota 

29. 10.
19.00 hod.

Sobota 

5. 11.
19.00 hod.

Středa 

16. 11.
19.00 hod.

Sobota 

19. 11.
14.00 hod.

Sobota 

26. 11.
19.00 hod.

Sobota 

3. 12.
15.00 hod.

2011
28. ROČNÍK
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listopad 2011

KZM Přibyslav
I N F O R M U J E

31. října - 
až 1. listopadu 2011 od 15.00 h.  Humanitární sbírka Starý špitál  Město Přibyslav
  4. listopadu 2011 v 19.00 h Jednoaktovky – DS Schod Chotěboř kulturní dům  KZM Přibyslav - 
  4. listopadu 2011 v 19.00 h. Zambie – real Africa radnice města  J. Pochopová, město Přibyslav- 
  5. listopadu 2011 v 19.00 h. Nájemníci pana Swana – DS Hadrián Přibyslav     - 
    kulturní dům  KZM Přibyslav
   6. listopadu 2011 v 9.00 h. Přibyslavský dvanáctiboj-střelba sokolovna  SZM Přibyslav - 
10. listopadu 2011 v 18.00 h. Angličtina pro veřejnost budova ZŠ  ZŠ Přibyslav- 
11. listopadu 2011 v 16.00 h. Přivítejte sv. Martina louka pod farou  KVC Harmonie Přibyslav- 
11. listopadu 2011 v 19.00 h. Nebeská komise – DS JenTak H. Borová kulturní dům  KZM Přibyslav  - 
12. listopadu 2011 v 19.00 h. Filmový klub kulturní dům  FK,KZM Přibyslav- 
16. listopadu 2011 v 19.00 h. Sborovna – DS J. Poděbradský Polná kulturní dům  KZM Přibyslav- 
17. listopadu 2011 v 15.00 h. Bětuška a Kleofášek – DS JenTak H. Borová kulturní dům  KZM Přibyslav- 
17. listopadu 2011 v 18.00 h. Tradiční setkání u sv. Václava náměstí  MS ODS Přibyslav - 
18. listopadu 2011 v 17.00 h. Laická první pomoc radnice města  ČČK a město Přibyslav- 
19. listopadu 2011 ve 14.00 h. Sedmikvítek kulturní dům  Pionýr, KZM Přibyslav- 
12. listopadu 2011 ve 13.00 h. Pletení z pedigu Domeček Tyršova ul.  KVC Harmonie Přibyslav- 
21. listopadu 2011 ve 14.30 h. Přátelské posezení kulturní dům  SPCCH ČR – ZO, KZM Přibyslav- 
24. listopadu 2011 ve 13.30 h. Setkání s důchodci hasičská zbrojnice  SPOZ, město Přibyslav- 
25. listopadu 2011 v 19.00 h. Hotýlek – DS Chátra Sázava kulturní dům  KZM Přibyslav- 
26. listopadu 2011 v 15.00 h. Setkání s Mikulášem KD Utín  SDH Utín, KZM Přibyslav- 
26.–27. listopadu 2011 od 13.00 h. K Ježíškovi do Betléma fara v Přibyslavi   Římskokatolická farnost - 
26. listopadu 2011 v 19.00 h. Světáci – DS J. K. Tyl Počátky kulturní dům  KZM Přibyslav  - 
27. listopadu 2011 v 16.00 h. Bez stromečku nejsou vánoce Kurfürstův dům       pořadatelé, viz plakát- 
27. listopadu 2011 v 16.45 h. Adventní průvod Kurfürstův dům  KZM Přibyslav- 
27. listopadu 2011 v 17.00 h. Rozsvícení vánočního stromu náměstí  MŠ, ZŠ, KZMP, město Přibyslav- 
  1. prosince 2011 v 16.00 h. Koncert ZUŠ kulturní dům  ZUŠ pobočka Přibyslav, KZMP- 
  3. prosince 2011 ve 13.00 h. Vánoční výstava Starý špitál  KVC Harmonie Přibyslav- 
  3. prosince 2011 v 15.00 h. Mikulášské odpoledne – DS Přib. Pimprlata kulturní dům  KZM Přibyslav  - 
  5. prosince 2011 od 17.30 h. do 20.00 h.  Peklo 2011 radniční sklepy- 


