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Občan a radnice – komunikujme!
Za necelých deset měsíců práce na radnici se mi potvrdilo, že jedním ze základů 
pro její kvalitní fungování je komunikace s občany, reagování na jejich podněty 
a upozornění.  Ne vždy lze vše vyřešit hned, a jelikož i množství drobných pro-
blémů, které se ve městě i na obcích neustále objevují, je velké, pokusili jsme se 
pro Vás připravit několik nástrojů pro komunikaci mezi radnicí a občany. 

Dotazy a odpovědi
Od 1. 11. již funguje na webových stránkách města Přibyslav sekce Dotazy 
a odpovědi, která vám umožňuje vznést dotazy, ohlášení závad či připomínky 
k práci radnice. Tato sekce je členěna a dotazy lze směřovat na jednotlivé od-
povědné pracovníky a zároveň na starostu a místostarostu. Dotaz, který zadáte 
na webových stránkách, bude odeslán odpovědnému pracovníkovi, který ho 
zároveň se svou odpovědí zveřejní.  

Pravidelný on-line chat
Od měsíce ledna zavedeme pravidelný on-line rozhovor se starostou a mís-
tostarostou. V Přibyslavském občasníku zveřejníme, kdy budou on-line rozho-
vory probíhat. Zpočátku jim vždy bude vyhrazen časový prostor cca 1 hodiny 
a podle ohlasů a zkušeností budeme pravidla (čas, povinnost přihlášení atd.) 
tohoto komunikačního kanálu upravovat. 

Setkání s místostarostou
V této chvíli absolvuji již druhé setkání na obcích, dle požadavků obcí buď s obča-
ny, nebo jen s osadními výbory. Jelikož z těchto setkání pramení mnoho podnětů, 
rád bych zavedl takováto veřejná setkání i s občany Přibyslavi, a to od ledna 2012. 
Setkání budou pravidelná jednou měsíčně (s pauzou v letních měsících) a vždy 
budou věnována konkrétnímu tématu a zakončena obecnou diskusí.

Tyto nástroje by nám všem měly napomoci, vedle běžných komunikač-
ních prostředků, ke zlepšení práce a odstranění třeba i drobných nedostatků 
ve městě. Žádám proto vás všechny, dívejte se okolo sebe a informujte nás 
o vašem pohledu na to, co můžeme ve městě zlepšit. 

Přesto, že je dnes teprve 21. listopadu, dovolte mi, abych vám popřál krásný 
čas adventní a samozřejmě i v rodinném kruhu prožité klidné Vánoce.

Martin Kamarád, místostarosta města 

Vážení spoluobčané, 
 

dovolte mi, abych Vám všem touto cestou 
poděkoval za spolupráci i podporu v roce 2011. 

Zároveň všem přeji klidnou dobu adventní, 
spokojené vánoční svátky, 

dětem bohatého Ježíška, 
 ať jsou vždy obklopeny láskou těch nejbližších.  

                                                      Nám všem pak také dobrý start  
a pevné zdraví i nervy  

do nadcházejícího roku 2012 
 

 
Mgr. Jan Štefáček 

starosta města

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vám všem touto cestou poděkoval 

za spolupráci i podporu v roce 2011. 

Zároveň všem přeji klidnou dobu adventní,

spokojené vánoční svátky,

dětem bohatého Ježíška,

 ať jsou vždy obklopeny láskou těch nejbližších. 

                                                      Nám všem pak také dobrý start 

a pevné zdraví i nervy 

do nadcházejícího roku 2012

Mgr. Jan Štefáček
starosta města

Komise sociální a zdravotní Rady města Přibyslav 
PRODLOUŽENÍ TERMÍNU 
PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Komise sociální a zdravotní Rady města Přibyslav 
vyzývá naše k občany k podávání žádostí o jednorá-
zové fi nanční příspěvky.
Jednorázový fi nanční příspěvek z prostředků Komise sociální a zdravotní 
RM Přibyslav na částečnou úhradu pořízených rehabilitačních, kompen-
začních a vzdělávacích pomůcek, případně na částečnou úhradu realizo-
vaných zdravotně – rehabilitačních a lázeňských pobytů pro občany s trva-
lým pobytem v Přibyslavi.

Oprávněným žadatelem je:
1. nezaopatřené nezletilé zdravotně postižené dítě, kterému byl přiznán 

příspěvek na péči (žádost v tomto případě podává zákonný zástupce dítěte). 
2. nezaopatřená zletilá zdravotně postižená osoba, které byl přiznán pří-

spěvek na péči (žádost podává oprávněná osoba).

Podmínky pro přiznání příspěvku: 
1. Žádost musí být podána na našem tiskopisu (vydá odbor sociální péče).
2. K žádosti musí být doložen doklad prokazující pobírání příspěvku na péči 

a doklad prokazující nezaopatřenost.
3. Možnost podání žádosti se vztahuje pouze na osoby s trvalým pobytem 

v Přibyslavi.
4. Jde o netestovaný, nenárokový, jednorázový fi nanční příspěvek (nezkou-

mají se příjmy žadatele ani společně posuzovaných osob).
5. Příspěvek bude možno poskytnout na pomůcky nebo pobyty prokazatelně 

uhrazené v období od 1. 1. 2011 do 12. 12. 2011.
6. Příspěvek není možno poskytnou na pomůcky, které jsou plně hrazené 

zdravotními pojišťovnami nebo jsou hrazeny ze státní prostředků dle § 
33 – jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek – Vyhláška 
č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon ČNR o působnosti orgánů České 
republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Termín podání žádosti do 12. 12. 2011 (včetně).

Návrh na výši příspěvku stanoví Komise sociální a zdravotní Rady města 
Přibyslav.

Jarmila Málková, vedoucí OSP

 Vánoční strom jako první posel přicházejících svátků dorazil do Přibyslavi
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S účinností od 1. ledna 2012 dojde v souvislosti 
s přechodem agendy dávek hmotné nouze z pově-
řených obecních úřadů na Úřad práce ČR ke zru-
šení Odboru sociální péče MÚ Přibyslav. Jedna ze 
dvou stávajících pracovnic tohoto odboru přejde 
na úřad práce, kde bude zajišťovat agendu dávek 
hmotné nouze. Druhá pracovnice bude zařazena 
pod sekretariát MÚ a bude zajišťovat sociální práci 
ve městě Přibyslav. Pracoviště úřadu práce zůstane 
v našem městě zachováno a bude poskytovat služ-
by v tomtéž rozsahu jako doposud, včetně agendy 
dávek hmotné nouze. 

Od 11. prosince 2011 bude spoj č. 21 autobu-
sové linky č. 840105 Žďár nad Sázavou-Račín-Při-
byslav zajíždět v 19:05 hod z náměstí v Přibyslavi 
do Hřišť. 

Všem našim občanům přeji jménem pracovníků 
městského úřadu příjemné prožití vánočních svát-
ků a hodně zdraví a pohody v roce 2012. 

Ing. Josef Moštěk, tajemník MÚ Přibyslav

Odbor výstavby
Stavba pro reklamu v Ronově. V měsíci červe-
nec byla na náš stavební úřad doručena žádost za 
účelem povolení umístění velkého reklamního bill-
boardu mezi bytovým domem č.p. 8 a hlavní silnicí 
I. třídy č. 19. Jednalo se o reklamní ceduli pohle-
dové plochy 5,00 x 2,50 m na ocelových stojkách. 
V průběhu řízení podal proti navrženému záměru 
námitku účastník řízení Město Přibyslav. Jako hlavní 
důvody nesouhlasu s umístěním stavby pro rekla-
mu jsou uváděny námitky k negativnímu narušení 
vhledu obce a dále z důvodu zhoršení rozhledo-
vých poměrů může dojít k ohrožení bezpečnosti sil-
ničního provozu. Jedná se zejména o nájezd z míst-
ní komunikace na silnici I. třídy č. 19. Stavební úřad 
si v průběhu řízení dále vyžádal vyjádření státního 
orgánu ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu 
na pozemních komunikacích, kterou vykonává Po-
licie České republiky. K záměru bylo vydáno vyjád-
ření Policie ČR, Dopravního inspektorátu v Havlíč-
kově Brodě, který nedoporučil umístění stavby pro 
reklamu, neboť nelze vyloučit negativní ovlivnění 
účastníků silničního provozu. Současně byl posu-
zován navržený záměr s ohledem na zachování 
estetických požadavků na využívání území. Zde si 
správní orgán učinil úsudek, že umístěním takto 
velké reklamní plochy v zastavěném území obce 
v těsné blízkosti objektů pro bydlení jednoznačně 
zhorší estetické a prostorové uspořádání území. 
Na základě shromážděných podkladů pro vydání 
rozhodnutí byla žádost o vydání povolení zamítnu-
ta. Možnosti odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí 
žádosti navrhovatel nevyužil. 

Miloš Šimek, vedoucí OV

Odbor hospodářsko-správní
Rozpočet města Přibyslav 
Rozpočtové příjmy města jsou ke dni 31. 10. 2011 
po rozpočtovém opatření č. 8 Kč 95 633 924  

Z Městského úřadu Přibyslav
a výdaje Kč 100 185 924. V tabulce č. 1 je uvedeno 
plnění rozpočtu města k 31. 10. 2011.

Odbor životního prostředí
Stavba vodovodu a kanalizace Dvorek-Uhry, Hřiště
Ve Dvorku, Uhrách a Hřištích proběhla výstavby 
vodovodu a ve Dvorku a Uhrách i výstavba kana-
lizace. V současné době je odborem životního pro-
středí Městského úřadu Havlíčkův Brod povoleno 
rozhodnutím předčasné užívání tohoto vodovodu. 
Město Přibyslav opětovně děkuje občanům města 
Přibyslav a jeho místních částí za ochotu při jed-
náních o vstupu na jejich pozemky, po kterých je 
vedena trasa vodovodu a kanalizace. V průběhu 
výstavby se musela trasa obou liniových staveb 
několikrát měnit a zasáhla i do několika pozemků, 
které nebyly dotčeny původní stavbou.
 
Oznámení občanům o možnosti kácení dřevin. 
S velkým ohlasem občanů se setkala nabídka města 
Přibyslav na možnost kácení dřevin v době vege-
tačního klidu od 15.10. do 31.3. Několik takových 
kácení již proběhlo k oboustranné spokojenosti. Je 
možné dále kontaktovat odbor životního prostředí, 
Mgr. Ludmilu Řezníčkovou, tel.č. 569 430 825, mo-
bil 731 153 324, v případě zájmu o kácení. Město 
Přibyslav přistoupilo k tomuto kroku z důvodů 
úspor městských prostředků. 

Nakládání s eternitovými šablonami
Odbor životního prostředí v minulých číslech ob-
časníku upozorňoval občany města Přibyslav a jeho 
místních částí na nebezpečí při nakládání s eterni-
tovými šablonami a na nutnost zákonné likvidace 
tohoto nebezpečného odpadu. Na základě připo-
mínek občanů ke komplikované zákonné likvidaci 
eternitových šablon město Přibyslav přistoupilo 
k možnosti likvidace tohoto nebezpečného odpadu 
na skládce Ronov nad Sázavou. Bylo nutné dodržet 
veškeré zákonné podmínky, přizpůsobit skládková-
ní novému režimu a v současné době je již možnost 
pro občany města Přibyslav a jeho místních částí 
likvidovat tento odpad na skládce za úplatu, vyčís-
lenou v Ceníku města Přibyslav. Pro cizí původce je 
cena za likvidaci eternitových šablon nesrovnatelně 
vyšší.

Zákonné podmínky likvidace eternitu jsou napří-
klad: převzetí eternitových šablon pouze v pytlích, 
skládkování na jednom předem určeném místě, 
opatřeném nepropustnou fólií, viditelné označení 
tohoto místa při skládkování i po uzavření místa 
a jeho překrytí fólií a další. 

Občané města Přibyslav a jeho místních částí 
při předání eternitových šablon musí prokázat tr-
valý pobyt v Přibyslavi nebo jejích místních částech 
a částku za uložení eternitových šablon zaplatit 
v hotovosti u správce skládky. 

Mgr. Ludmila Řezníčková, vedoucí OŽP

Odbor správy a údržby
V listopadu byl dokončen úklid města od spada-
ného listí. Na hřbitově a autobusové čekárně jsme 
provedli vyčištění okapových žlabů od listí a střech 
porostlých mechem. Na základě požadavků správ-
cové místního hřbitova a obyvatel města byl naším 
odborem předán na odbor životního prostředí po-

(v Kč) Rozpočet po 
změnách

Výsledek % plnění

od počátku 
roku

PŘÍJMY 95 633 924 81 257 366 85,0

1. daňové 51 404 900 46 269 192 90,0

2. nedaňové 2 120 418 2 016 727 95,1

3. kapitálové 963 339 954 290 99,1

4. přijaté 
dotace

41 145 267 32 017 157 77,8

VÝDAJE 100 185 924 80 313 584 80,2

1. běžné 42 225 403 30 593 847 72,5

2. kapitálové 57 960 521 49 719 737 85,8
 

Ztráty a nálezy

ROK 2011 DATUM 
NÁLEZU

MÍSTO 
NÁLEZU

1. Průkazka 
pojišťovny 25.8.2011  

2. Dámské jízdní 
kolo 16.9.2011  

3. Mobilní telefon 11.10.2011  

4.

Průkazka 
pojišťovny, 
Odbavovací 
karta

21.10.2011 Před Sportovní 
halou

5. Klíč 4.11.2011 U hřbitova

6. Zakrslý králík 11.11.2011

Bližší 
informace 
na tel.: 
725099425

7. Jízdní kolo 14.11.2011  

Tab. č. 1

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 31. 10. 2011 jsou uvedeny v tabulce č. 2. 

 
(v Kč) Výnosy Náklady Hospodářský 

výsledek

Lesy 610 418 329 334 281 084

Skládka 10 650 154 5 114 014 5 536 140

Sportovní 
zařízení

585 315 -1 426 586 741

Správa 
majetku

1 645 344 842 927 802 417

Kabelová 
televize

3 425 295 1 276 137 2 149 158

Všeobecná 
správa

82 470 34 436 48 034

Pronájmy 2 801 773 0 2 801 773

Celkem 19 800 769 7 595 422 12 205 347

Majitelé nalezených předmětů, hlaste se na poda-
telně Městského úřadu Přibyslav, tel.: 569 430 813. 
Ztráty a nálezy jsou aktuálně zveřejňovány na webu 
města Přibyslav – www.pribyslav.cz. 

Ing. Zdeňka Teclová, vedoucí OHS
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žadavek na skácení kaštanů na místním hřbitově, 
které mají velký podíl na znečistění hrobů. V loka-
litě U Nádraží jsme provedli ve spolupráci s Lesním 
družstvem obcí Přibyslav osazení informační tabule 
k cyklostezce. Na zpevněnou plochu vedle budovy 
stavebnin, která má sloužit k parkování osobních 
automobilů pro uživatele cyklostezky, byly rozmís-
těny betonové květináče s lavičkami. Záměrem je 
zamezení parkování nákladních automobilů a záro-
veň i vytvoření místa pro odpočinek. V brzké době 
plánujeme rozmístění dalších odpadkových košů 
do ulic ve městě. Pracovníci místního hospodářství 
opravili porušenou dlažbu před budovou prodejny 
Pramen a v ulici Vyšehrad. Ve spolupráci se Sprá-
vou a údržbou silnic kraje Vysočina jsme provedli 
drobné opravy na komunikaci v ulici Pod Zámkem, 
Tržiště a u budovy České spořitelny. Dne 28. 11. 
2011 byl ve spolupráci s firmou ACO přivezen 
a ukotven na náměstí vánoční strom, který věnova-
la rodina Morkusova z ulice Tržiště, tímto všem zú-
častněným děkujeme. Dále byly nainstalovány další 
vánoční ozdoby na stožáry veřejného osvětlení, na 
strom před zdravotním střediskem a před mateř-
skou školkou. Závěrem bych chtěla popřát jménem 
pracovníků odboru správy a údržby všem občanům 
Přibyslavi pěkné a spokojené svátky vánoční. 

Ing. Ludmila Benešová, vedoucí OSÚ

Z činnosti Pečovatelské služby Přibyslav
V současné době využívá služeb Pečovatelské 
služby Přibyslav 112 uživatelů, kterým pomáháme 
např. s oblékáním a svlékáním, s prostorovou ori-
entací, s úkony osobní hygieny, s přípravou a po-
dáním jídla a pití, s úklidem domácnosti, se zajiš-
těním běžných nákupů a pochůzek, s dovozem či 
donáškou oběda do bytu apod. V současné době 
využívá mnoho klientů možnosti rozšíření služeb, 
a to formou Dodatku ke Smlouvě o poskytování 
pečovatelské služby.

Dne 3. 11. se pracovnice Pečovatelské služby 
Přibyslav v rámci vzdělávání zúčastnily školení na 
téma „Psychoterapie a sexualita osob s mentálním 
postižením“. Školení bylo zaměřeno na psychotera-
pii a podporu samostatného života osob s mentál-
ním postižením a na specifické projevy a rizikové 
chování těchto osob. Cílem bylo zorientovat se 
v možnostech psychoterapie a podpory samostat-
ného života osob s mentální retardací a naučit se 
řešit problémy s tím spojené. 

Dne 30. 11. se pracovnice Pečovatelské služby 
Přibyslav v rámci vzdělávání zúčastnily školení na 
téma „Typologie klientů a zvládací strategie“. Ško-
lení obsahovalo úvod do problematiky typologie, 
charakteristiku jednotlivých typů a komunikačních 
strategií s jednotlivými typy klientů a modelové situ-
ace a příklady z praxe jednotlivých poskytovatelů. 
Cílem školení bylo rozpoznat jednotlivé typy klientů 
a podle toho zvolit vhodný přístup k nim. 

V sobotu dne 17. 12. v 9:00 hodin proběhne ve 
společenské místnosti Střediska pečovatelské služ-
by adventní mše svatá se zpíváním koled. Všichni 
jste srdečně zváni. 

Martina Veselá, DiS., vedoucí PS

Odbor sociální péče. 
Sociální reforma I – v rámci reformy dochází ke 
sjednocení dávkových agend. Stávající nepojist-
né sociální dávky (dávky pomoci v hmotné nouzi 
a dávky pro zdravotně postižené) přecházejí pod 
úřad práce, s agendami přechází z městských 
úřadů také část pracovníků. Pro náš úřad to zna-
mená delimitaci jedné pracovnice; od 1. 1. 2012 
přechází na úřad práce paní Mgr. Eva Pospícha-
lová. Pro naše občany je podstatné, že stávající 
pracoviště Úřadu práce zůstává v Přibyslavi 
zachované s úředními hodinami po celý týden. 
Zároveň dochází ke změnám v jednotlivých záko-
nech upravujících poskytování dávek, případně 
výhod pro zdravotně postižené, např. rodičovský 
příspěvek – rodiče si budou moci podle svých ak-
tuálních potřeb změnit určenou výši rodičovského 
příspěvku a tím i délku jeho čerpání jednou za tři 
měsíce. Limitem pro výši rodičovského příspěvku je 
výše peněžité pomoci v mateřství. Výplata příspěv-
ku skončí buď vyčerpáním celkové částky příspěvku 
(220 000 Kč), nebo dovršením čtvrtého roku věku 
dítěte. Rodičovský příspěvek budou dostávat i ro-
diče, jejichž dítě chodí do školky nebo obdobného 
zařízení pro děti. Od dvou let mohou navštěvovat 
tato zařízení neomezeně. Pro děti do dvou let věku 
bude zavedeno jednotné konto 46 hodin za měsíc. 
Zrušen je tedy limit čtyř hodin denně, maximál-
ně však pěti dnů v měsíci. Karta sociální systémů 
– reforma počítá se zavedením Karty sociálních 
systémů, pomocí které se bude občan prokazovat 
při kontaktu se systémy spravovanými MPSV. Karta 
bude sloužit také jako průkaz osoby se zdravotním 
postiženém. S její pomocí budou zdravotně handi-
capovaní čerpat stejné výhody, jaké mohou čerpat 
dnes při předložení průkazu TP, ZPT nebo ZTP/P. 
Zároveň tato karta může sloužit jako karta platební, 
dávky bude možné vybrat v bankomatu, bude s ní 
možno platit v obchodě, platit převodem na účet. 
Za vydání karty příjemce dávek platit nebude, bez-
platné bude také vedení účtu ke kartě. Posuzování 
zdravotního stavu – značně se zjednoduší celý 
proces posuzování zdravotního stavu pro příspě-
vek na péči. Posuzovat se bude deset základních 
životních potřeb. Tím se dosáhne větší objektivity, 
posudky budou využitelné i pro poskytování ji-

ných dávek, např. příspěvku na mobilitu. Veřejná 
služba – institut veřejné služby bude od 1. 1. 2012 
převeden z obcí do kompetence Úřadu práce ČR. 
Veřejná služba bude v obcích zachována, úřad 
práce uzavře s obcemi dohody o jejím pokračování 
a rozšíří možnosti a nabídky výkonu veřejné služby 
i u dalších subjektů. Metodika bude směřovat do 
veřejné služby zejména uchazeče o zaměstnání, 
kteří jsou dlouhodobě v evidenci úřadu práce. Re-
kvalifikace – větší volnost pří výběru rekvalifikace, 
uchazeč si sám vybere poskytovatele rekvalifikace 
(bude stanoven maximální limit úhrady ceny). 
Změny v systému dávek pro osoby zdravotně po-
stižené – ze současného spektra dílčích dávek pro 
zdravotně postižené, vzniknou pouze dvě dávky, 
kdy zpracování agend a výplaty dávek bude od 1. 1. 
2012 zajišťovat také úřad práce. Jedná se o tyto dvě 
dávky – příspěvek na mobilitu – opakující nároková 
dávka, pro osoby starší jednoho roku, které nejsou 
schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti 
mobility nebo orientace. Výše příspěvku na mobili-
tu bude v jednotné výši 400 Kč měsíčně. Příspěvek 
na zvláštní pomůcku – jednorázová nároková dáv-
ky, dávka je zaměřena na pomoc v oblasti pomů-
cek, které umožňují sebeobsluhu, slouží k získávání 
informací nebo ke styku s okolím.

Podrobné informace týkající se sociální re-
formy jsou k dispozici na stránkách MPSV ČR 
(www.mpsv.cz).

V rámci projektu Komunitního plánování so-
ciálních služeb proběhne ve spolupráci s naší 
Základní školou a odborníkem z dané oblasti v 
prosinci beseda pro veřejnost na téma „ŠIKANA“ 
(více informací v samostatné pozvánce). 

Klub seniorů Pohoda – dnem 31. 10. 2011 byla 
ukončena úspěšná akce ROTOPEDTOURS – PĚŠ-
KOTOURS, slavnostního vyhodnocení proběhlo ve 
společenské místnosti domu s pečovatelskou službou 
ve středu 2. listopadu 2011. Klub seniorů zve občany 
na soutěžní výstavu vánočních stromečků, která bude 
zahájena v neděli 27. listopadu 2011 v prostorách 
výstavní síně Kurfürstova domu (více na plakátech). 
V úterý 20. prosince 2011 pořádá klub ve Starém 
špitále Vánoční posezení v klubu seniorů Pohoda. 

Komise sociální a zdravotní Rady města Přibyslav 
– ve dnech 31. října a 1. listopadu 2011 proběhla 
humanitární sbírka, děkuji za pomoc při organizaci 
zúčastněným členkám komise a především dalším 
dobrovolnicím, jmenovitě paní Jitce Pokorné, Marii 
Slavíčkové, Jitce Smejkalové a Martině Augustino-
vé. Na jednání komise zhodnotila paní Mgr. Naděž-
da Smejkalová, zástupkyně ředitele ZŠ Přibyslav 
první výstupy programu primární prevence od 
SPEKTRUMU – Centra primární prevence Žďár 
nad Sázavou. 

Upozorňujeme občany, že byla prodlou-
žena lhůta pro podávání žádostí o jedno-
rázové finanční příspěvky do 12. 12. 2011. 
Za odbor sociální péče přejeme do nového roku 
všem našim občanů radost ze života a pevné zdraví. 

Jarmila Málková, vedoucí OSP

Dávky pomoci v hmotné nouzi
Typ dávky pomoci v hmotné nouzi Výdaje  

k 30. 11. 2011
Příspěvek na živobytí 825 726 
Doplatek na bydlení 152 583 
Mimořádná okamžitá pomoc 
z důvodu hrozby vážné újmy na 
zdraví

2 020 

Mimořádná okamžitá pomoc 
z důvodu postižení vážnou 
mimořádnou událostí

0 

Mimořádná okamžitá pomoc na 
úhradu nezbytného jednorázové 
výdaje

47 285

Mimořádná okamžitá pomoc 
na úhradu nezbytných nebo 
odůvodněných nákladů

6 810 

Dávky celkem 1 034 424
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Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne 26. 10. 2011
73/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravený program veřejného zasedání dne 26. 10. 2011.

Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zahájení

74/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav ruší část usnesení č. 45/2010 ze dne 21. 4. 2010: „Zastupitelstvo 
města Přibyslav schvaluje ceník za uložení odpadů na skládce od 1. 5. 2010, dle přílohy k jednání“.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 26. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zrušení 
usnesení

75/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 7/2011 – 649 „Odkana-
lizování lokality Přibyslav – Dvorek, Uhry“, uzavřené mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a firmou STAVAK spol. s r. o., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod, 
IČ 15058786.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 11/2011
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

Smlouva

76/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Vodovod Přibyslav, místní 
část Dvorek-Uhry, místní část Hřiště“, uzavřené mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a firmou STAVAK spol. s r. o., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod, 
IČ 15058786.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
                             Ing. Zdeňka Teclová – rozpočtové opatření
Termín: 11/2011
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 1, zdržel se 1.

77/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6/2011 – 649 „Zemní 
práce pro televizní kabelový rozvod“, uzavřené mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a firmou STAVAK spol. s r. o., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod, 
IČ 15058786.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
                             Ing. Zdeňka Teclová – rozpočtové opatření
Termín: 11/2011
Usnesení bylo přijato 10 hlasy, proti 1, zdržel se 4.

78/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje darovací smlouvu mezi městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a Římskokatolickou farností (ŘKF), Kostelní 267, 
582 22 Přibyslav, IČ 60128283, kterou město Přibyslav daruje ŘKF finanční dar ve výši 210.884 Kč.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 10/2011
Usnesení bylo přijato 15 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

79/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu pozemků  
č. 1004981118 mezi Pozemkovým fondem České republiky, Praha 3, Husinecká 1024/11a a 
městem Přibyslav, kterou město Přibyslav nabývá do vlastnictví pozemky parc. č. st. 1189 a 1190 
v k. ú. Přibyslav.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 11/2011
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

80/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje koupi pozemků parc. č. 1660/5 o výměře 28 m2  
a parc. č. 1660/12 o výměře 11 m2 v k. ú. Přibyslav od paní Evy Bausch, Neuenburgstrasse 15A, 
Löffingen, Německo za kupní cenu 7.800 Kč. Náklady spojené s koupí, kromě daně z převodu 
nemovitostí, hradí město Přibyslav.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 03/2012
Usnesení bylo přijato 15 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Koupě

81/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej pozemku parc. č. 1726/13 o výměře 33 m2 v k. 
ú. Přibyslav, odděleného od pozemku parc. č. 1726/3 geometrickým plánem č. 1422-57/2011 
vyhotoveným firmou Lenka Mášová – Geodezie, Přibyslav, Bechyňovo náměstí 6, panu Ing. Sta-
nislavu Čeloudovi, Přibyslav, Jiráskova 492 za kupní cenu 7.920 Kč. Náklady spojené s prodejem, 
kromě daně z převodu nemovitostí, hradí kupující. Pokud příslušná smlouva nebude uzavřena do 
šesti měsíců od 26. 10. 2011, má město Přibyslav právo od jejího uzavření odstoupit, čímž toto 
usnesení pozbývá platnosti.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 26. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 15 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Prodej

82/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje smlouvu o spolupráci mezi městem Přibyslav a městem 
Havlíčkův Brod pro zajištění činnosti příspěvkové organizace města Havlíčkův Brod s názvem  
Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod v zájmu města Přibyslav, jeho občanů  
a třetích osob a souhlasí se zapsáním odloučeného pracoviště příspěvkové organizace  
(582 22 Přibyslav, Husova 301) jako místa poskytování školských služeb.
Odpovědnost: Bc. Hana Pelikánová
Termín: 10/2011
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Základní 
umělecká 
škola

83/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011, o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Obecní 
legislativa

84/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2011 k rozpočtu města  
Přibyslav na rok 2011 podle přílohy.
Příloha: Rozpočtové opatření č. 8/2011 
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 10/2011
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 2, zdržel se 1.

Rozpočet 
města

Z činnosti Pečovatelské 
služby Přibyslav
Ve středu 5. 10. proběhlo ve spolupráci se Zdravotní 
záchrannou službou kraje Vysočina ve Středisku pečova-
telské služby školení pracovníků v poskytnutí první pomoci. 
Tento kurz byl veden přímo záchranářem na téma první 
pomoci a neodkladné resuscitace. Za pomoci teoretického 
výkladu i praktických nácviků byl kurz zaměřen především 
na zásady komunikace s operátorem zdravotní záchranné 
služby, na základy první pomoci u akutních stavů (one-
mocnění, intoxikace, úrazy, dopravní nehody) a na základy 
kardiopulmonální resuscitace. Školení bylo velkým příno-
sem hlavně z hlediska praktických zkušeností záchranáře.

Dne 11. 10. se pracovnice Pečovatelské služby Při-
byslav v rámci vzdělávání zúčastnily školení na téma 
„Péče o klienty s inkontinencí“. Školení bylo zaměřeno 
na přehled diagnostických a léčebných metod, na spe-
cifika péče o inkontinentní a na zásady správné komu-
nikace a rehabilitace nemocných se stresovou inkon-
tinencí. Přínosné pro pečovatelky byly zejména různé 
příklady z praxe dalších poskytovatelů sociálních služeb.

V rámci týdne sociálních služeb, který vyhlásila Asocia-
ce poskytovatelů sociálních služeb ČR, jsme uspořádaly 
v sobotu 15. 10. 2011 Den otevřených dveří Pečovatelské 
služby Přibyslav, kde byla představena Pečovatelská služba 
a služby, které poskytuje. Ve spolupráci s Českým klubem 
nedoslýchavých HELP, výrobním družstvem nevidomých 
SPEKTRA a výrobcem kompenzačních pomůcek MEYRA 
probíhala výstava kompenzačních a rehabilitačních pomů-
cek. K vidění byly např. různé typy mechanických vozíků, 
skútr, toaletní židle, vanové sedačky, nástavce na WC, po-
lohovací sprchové sedačky, různé typy sluchadel a signali-
začních zařízení pro neslyšící a různé kamerové televizní 
a lehké kapesní lupy pro zrakově postižené. Důležité je říci, 
že na většinu těchto pomůcek může občan žádat příspěvek 
na jejich zakoupení, ať už u zdravotní pojišťovny, nebo na 
odboru sociální péče pověřeného obecního úřadu. Sou-
běžně s výstavou byla prováděna v prostorách „domečku“ 
KVC Harmonie preventivní zdravotní vyšetření (vyšetření 
hladiny cukru v krvi, hladiny cholesterolu, krevního tlaku 
a indexu BMI a % tělesného tuku). Celou akci navštívilo jen 
zhruba 50 lidí, což mě velice mrzí, neboť představovaná šká-
la pomůcek byla opravdu velmi pestrá a bohatá. Na závěr 
děkuji všem, kdo se podíleli na přípravě tohoto dne otevře-
ných dveří a zrealizování výstavy kompenzačních pomůcek.

V úterý 18. října proběhlo ve společenské místnosti Stře-
diska pečovatelské služby společné setkání seniorů a dětí 
z kroužku Otakárek. Během společného povídání o bylin-
kách, které děti vypěstovaly a uvařily z nich seniorům čaj, 
si společně se seniory povídaly a vyráběly voňavé dárky. 

Martina Veselá, DiS., vedoucí PS

Mgr. Jan Štefáček, starosta Martin Kamarád, místostarosta



 

 

 

 

 

prosinec 2011Str. 6 Zprávy z radnice

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 9. 11. 2011
224/2011 Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat na zakázku „Stavební úpravy vjezdu hasičské zbroj-

nice, Dobrá u Přibyslavi“ jako zhotovitele firmu EVOS-HYDRO, s. r. o., Pivovarská 1003, 
584 01 Ledeč nad Sázavou. Cena díla je 369.698,71 Kč včetně DPH.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 11/2011
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

Výběrové řízení

225/2011 Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat, na základě výběrového řízení, firmu Petr Křesťan, 
Autodoprava, zemní práce, U Lesa 717, 582 22 Přibyslav, IČ 63558793 jako zhotovitele 
zakázky Odbahnění rybníka v k. ú. Dobrá, par. č. 119/13 (Keřkov) a souhlasí s uzavřením 
smlouvy o dílo. Nabídková cena je 120 Kč včetně DPH za 1 m3 odtěženého sedimentu včetně 
veškerých doprovodných prací a zákonné likvidace sedimentu.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 12/2011
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

226/2011 Rada města Přibyslav schvaluje zadávací podmínky k provedení výběrového řízení na proná-
jem pozemků k provozování pouťových atrakcí v době přibyslavské pouti 2012.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 29. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

227/2011 Rada města Přibyslav rozhoduje realizovat opravy havárií v Poříčí a v Ronově nad Sázavou 
a jako dodavatele vybírá firmu EVOS – HYDRO, s. r. o., Pivovarská 103, 584 01 Ledeč nad 
Sázavou. Cena díla opravy v Poříčí je 43.415,90 Kč včetně DPH a cena díla opravy mostu 
v Ronově nad Sázavou je 17.768, 80 Kč včetně DPH.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
                              Martin Kamarád
Termín: 12/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

228/2011 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření nájemní smlouvy na automat na svíčky mezi měs-
tem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a společností ADIE, s. r. 
o. nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov, IČ 60703873.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 11/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Pronájem

229/2011 Rada města Přibyslav souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem sklepních prostor 
v budově radnice od 2. 12. 2011 do 9. 12. 2011 za účelem pořádání akce PEKLO 2011 se 
sdružením Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko GOLIATH Přibyslav, Husova 210, 582 
22 Přibyslav, IČ 15058450. Prostory budou pronajmuty bezúplatně.
Odpovědnost: Bc. Hana Pelikánová
Termín: 11/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

230/2011 Rada města Přibyslav schvaluje nájemní smlouvu na pronájem budovy „Starého špitálu“ 
Přibyslav, Vyšehrad 271, Kulturně vzdělávacímu centru Harmonie, Tyršova 736, Přibyslav, 
IČ 26614774.
Odpovědnost: Bc. Hana Pelikánová
Termín: 11/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

231/2011 Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 6 o velikosti 2+1 v bytovém domě Přibyslav, 
Příkopy 485, paní Janě Zvolánkové, bytem Přibyslav, U Nádraží 509. Nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou od 1. 12. 2011 do 31. 11. 2012. Výše měsíčního nájemného je 
stanovena na 36,58 Kč za 1 m2.
Odpovědnost: Bc. Hana Pelikánová
Termín: 11/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Přidělení

232/2011 Rada města Přibyslav jmenuje pracovní skupinu pro vypracování analytické části strategické-
ho plánu ve složení: Mgr. Jan Štefáček, Martin Kamarád, Ing. Zdeňka Teclová, Ing. Ludmila 
Benešová, Mgr. Ludmila Řezníčková, Jarmila Málková a ukládá vypracovat aktuální verzi části 
A – Profil města, přepracovat část B – SWOT analýzu a vypracovat část C – Strategii města.
Odpovědnost: Martin Kamarád
Termín: 03/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Různé

233/2011 Rada města Přibyslav schvaluje program 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města 
Přibyslav dne 23. 11. 2011.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 23. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

NOVÉ TABULKY 
S ČÍSLY POPISNÝMI  
K VYZVEDNUTÍ
Občané města, kteří si objednali tabulky s čísly 
popisnými, popřípadě evidenčními – vyrobené 
v souladu s pokynem starosty města Přibyslav  
č. 2/2005 –, si je mohou vyzvednout na městském 
úřadě v Přibyslavi, kancelář č. 209 – matrika,  
po úhradě poplatku na podatelně MěÚ. Jedná se 
o vyřízení všech dosud podaných objednávek.

Marie Pokorná

Půjčovna kompenzačních  
a rehabilitačních pomůcek
Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních po-
můcek funguje při Pečovatelské službě Přibyslav.

Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních po-
můcek nabízí zapůjčení pomůcek pro nemocné, lidi 
po úrazech, operaci, seniory nebo pro zdravotně 
postižené občany všech věkových kategorií. Cílem je 
zlepšit podmínky rekonvalescence či domácí léčby jak 
pro samotné nemocné, tak pro osoby o ně pečující. 
Úhrada za zapůjčení těchto pomůcek je stanovena v 
Ceníku kompenzačních a rehabilitačních pomůcek 
(Ceník půjčovny kompenzačních a rehabilitačních 
pomůcek a Řád půjčovny najdete na webových 
stránkách města Přibyslav pod odkazem Sociální 
služby nebo je k dispozici na podatelně Městského 
úřadu Přibyslav a v Informačním centru Přibyslav.)

Zájemci o zapůjčení pomůcek se mohou obra-
cet na Martinu Veselou, DiS., vedoucí Pečovatelské 
služby Přibyslav na tel.: 569 482 128, 725 102 511. 

Martina Veselá, DiS. – vedoucí PS

Mgr. Jan Štefáček, starosta Martin Kamarád, místostarosta

MĚSTO PŘIBYSLAV 
a ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘIBYSLAV
v rámci projektu
KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

zve širokou veřejnost na besedu na témašikana
úterý 13. prosince 2011 
v 18.00 hodin                               

odborný garant etoped PhDr. Mgr. Petr Mokrejš
VELKÝ SÁL RADNICE V PŘIBYSLAVI
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Domov se zvláštním režimem Břevnice chce být 
místem, kde se v  bezpečném a klidném prostředí 
zachovává důstojnost a jedinečnost každého klienta 
a kde jsou zaměstnanci s klienty v partnerském 
kontaktu. Domov usiluje o zmírnění důsledků 
demence, včetně Alzheimerovy choroby, které by 
jinak vedly k nezajištění základních potřeb, sociální 
izolovanosti a ztrátě vlastního způsobu života. 

Kapacita objektu je nyní 25 lůžek. Objekt je 
umístěn v klidném venkovském prostředí, ve 
velké zahradě, která je lehce přístupná i imobilním 
klientům (obr. 1). 

V  zařízení probíhají různé aktivity, do domova 
dojíždějí duchovní (obr. 2). Přímo v domově 
se konají koncerty živé hudby (obr. 3) a také 
přednášky. Obyvatelé pobývají v letním období 
často v zahradě domova, kde se mohou potěšit 
kontaktem s ovečkami a chodí s doprovodem na 
vycházky po vesnici. Společně se jezdí i na výlety, 
na houby, k břevnické oboře a podobně.

Dobrovolníci
Domov pro seniory v Havlíčkově Brodě 
spolupracuje již mnoho let s Dobrovolnickým 
centrem v regionu Havlíčkův Brod a Chotěboř. 
Od roku 2007 spolupracuje naše zařízení také 
s Německým červeným křížem. Na základě této 
spolupráce pracují v našem zařízení dobrovolníci 
z Německa.  Náš dobrovolník s cenou Křesadlo na 
obr. 4

Aktivity zaměstnanců
Kolektiv zaměstnanců domova již třetím rokem 
přispívá v rámci projektu ADOPCE NA DÁLKU 
na vzdělání děvčátka Nambi Egulansi z Ugandy 
(obr. 5).  Nambi je 8 let, bydlí s rodiči a bratrem 
ve vesničce Bugulusi v kraji Buzaya. Jediným 
zdrojem příjmů její rodiny je polní hospodářství. 
My pravidelně přispíváme na její vzdělání, jsme  
s ní v písemném kontaktu a plánujeme podporovat 
její studia co nejdéle. Všichni si přejeme, aby byla 
spokojená, a máme radost z jejích úspěchů.

Co říci na závěr
V posledních letech se potýkáme se stále se 
snižujícími příspěvky z MPSV, přesto se snažíme 
o zlepšování našich služeb, větší nabídku aktivit, 
průběžnou údržbu objektů a rozvoj organizace. 
V příštím roce se ve spolupráci s krajem Vysočina 
budeme připravovat na převzetí nové budovy 
v areálu havlíčkobrodské nemocnice.  

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

Kontakt:
Ing. Hana Hlaváčková
tel.: 569 408 701, 728 501 415
e-mail: reditel@ddhb.cz

Vážení čtenáři, 
v minulém občasníku jste se měli možnost seznámit s Domovem pro seniory U Panských v Hav-
líčkově Brodě. Druhým objektem dané příspěvkové organizace je Domov se zvláštním režimem 
v Břevnici, který je prezentován v dnešním vydání. 
Nyní vystává otázka, jaký je rozdíl mezi domovem pro seniory a domovem se zvláštním režimem?  
Do domova se zvláštním režimem jsou přijímáni lidé s Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence. 
V případě dotazů ohledně sociálních služeb se můžete obrátit na MÚ – odbor sociální péče. 

Mgr. Eva Pospíchalová, MÚ Přibyslav, tel. 569 430 817

DOMOV SE ZVLášTNÍM rEžIMEM BřEVNIcE 
je jedním z objektů příspěvkové organizace  DpS U Panských, Havlíčkův Brod. Cílovou skupinu klien-
tů v Břevnici tvoří od roku 2007 osoby, které mají z důvodu Alzheimerovy choroby nebo jiného typu 
demence sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech, a proto potřebují podporu a po-
moc jiné fyzické osoby při zajišťování základních životních potřeb.
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Zprávy ze školy
Ani jsme se nenadáli a ve škole máme za sebou tři 
měsíce práce. To je čas k hodnocení toho, co se  
povedlo či nepovedlo a také čas k nápravě do polo-
letního vysvědčení.

Proto v této době probíhají schůzky rodičů 
a učitelů, kde se hodnotí práce dětí. Jiný ráz mělo 
rodičovské setkání v devátých třídách, kam přijeli 
zástupci středních škol a představovali své školy 
budoucím uchazečům o studium.

Na toto téma se také uskutečnily dvě burzy škol 
pro vycházející žáky v Havlíčkově Brodě a ve Žďáru 
nad Sázavou.

Z dalších akcí chci jmenovat dopravní výchovu 
pro žáky čtvrtých tříd a programy primární pre-
vence patologických jevů centra Spektrum Žďár 
nad Sázavou pro žáky druhých tříd Moje bezpečí, 
třetích tříd Kdo jsem a co smím a sedmých tříd 
Pouta (ne)závislosti. Tyto pořady zatím žáci i vyu-
čující hodnotí velice pozitivně.

V listopadu již podruhé v řadě pořádalo vedení 
školy pro celý pedagogický sbor i pro veřejnost před-
nášku PaeDr. Martínka, známého dětského klinického 
psychologa. Tentokrát bylo téma šikana. Přednáška 
sklidila kladné ohlasy a bude pokračovat zase za rok.

Protože čas neúprosně letí, dovolte mi popřát 
našim žákům, pracovníkům školy i široké veřejnosti 
krásné prožití vánočních svátků a mnoho štěstí, 
osobní pohody a zdraví v novém roce 2012.

Mgr. Luděk Ježek, ředitel ZŠ Přibyslav

co nového 
v mateřské škole?
Děti jsou v MŠ rozděleny do 5ti tříd. Postupně si 
zvykají a seznamují se s novým prostředím, nový-
mi kamarády, tř. učitelkami, atd. Asi nejnáročnější 
je příchod nejmladších dětí – Broučků, kteří si 
musí zvykat „na život“ bez maminky. Díky přístupu 
a trpělivosti tř. učitelek, rodičů nemá většina dětí 
problém s adaptací.

Dne 1. září 2011 přivítalo v MŠ všechny děti ma-
ňáskové divadlo – Kašpárkovy obrázky, které si při-
pravily paní učitelky. Jako sladkou odměnu všechny 
děti dostaly zmrzlinku, kterou k nám dovezla paní 
Alena Jouklová. Moc děkujeme.

Začátkem září nás navštívila i logopedka z PPP 
Havl. Brod, která provedla logopedickou depistáž. 
Třída Kuřátek a Motýlků navštívila ZŠ – přírodověd-
nou učebnu ( Mgr. M. Zichová ) a zúčastnila se akce  
– Den stromů, která se konala na školní zahradě. 

V polovině měsíce třída Kuřátek se Sluníčky zor-
ganizovala akci i pro rodiče – Šipkovanou (hledání 
pokladu s opékáním vuřtů ).

Nejstarší třída – Hříbci, navštívila městský úřad 
a pana starostu. Motýlci využili krásného babího 
léta a vyjeli si na výlet k Žižkově mohyle. Oddělení 
Sluníček ve spolupráci s Lesním družstvem Přiby-
slav navštívilo Rudné doly na Starém Ransku. Dě-
kujeme Ing. P. Podhrázkému za doprovod a krásné 
zážitky.

V měsíci září jsme též shlédli v MŠ divadelní 
představení, v říjnu jsme si došli za pohádkou do 
KD. Byli jsme na výstavě ovoce, zeleniny, medu 
a brambor. Pak u nás proběhla beseda s myslivci. 
Kuřátka se Sluníčky navštívila ŠD, kde si děti vyro-
bily keramický dárek pro maminky. Děkujeme paní 
učitelkám H. Janáčkové a J. Frühbauerové za ocho-
tu. Třída Kuřátek a Hříbků uspořádala sportovní 
den na sportovišti při ZŠ. Navštívila i městskou 
knihovnu – Den knihoven a společně s Motýlky se 
seznámila s přibyslavským loutkářským divadelním 
spolkem Přibyslavská pimprlata.

Začátkem listopadu třída Sluníček a Kuřátek vyje-
la na výlet do Žďáru nad Sázavou na výstavu obřího 
kolejiště, navštívila Regionální muzeum – Hmyz ze 
všech stran. Motýlci pro změnu navštívili záchran-
nou stanici v našem městě.

Poděkování patří všem rodičům za vstřícnost a ocho-
tu při řešení havarijní situace v MŠ. Děkujeme.

Koncem měsíce listopadu si připravila třída Hříbků 
malý vánoční program pro seniory. V neděli 27. 11. 
v 17.00 hodin třída Motýlků vystoupila na přibyslav-
ském náměstí u příležitosti rozsvícení vánočního stromu 
s krátkým pásmem a tím zahájí adventního času. V pon-
dělí 5. 12. nás v naší školce navštíví čerti s Mikulášem.

Jednotlivé třídy chystají ve spolupráci s rodiči vá-
noční dílny a „přijde“ k nám i Ježíšek.

Chtěli bychom popřát všem našim občanům, 
zvláště dětem, krásný Advent a ještě krásnější vá-
noční svátky.

za MŠ M. Novotná

Hudební intermezzo
Žáci ZUŠ Havlíčkův Brod, pobočky Přibyslav, účin-
kují na školních koncertech, při zahajování výstav, 
na „Vítání občánků“ a při mnoha dalších příležitos-
tech. 

V roce 2007 se zrodil nápad uspořádat i jeden 
netradiční koncert. Koncert, kde kromě žáků školy 
účinkují i bývalí žáci, učitelé a další hosté např. 
z Havlíčkova Brodu nebo z pěvecké třídy paní uči-
telky Evy Bechyňové. Koncert je nazván Hudební 
intermezzo a koná se vždy na konci listopadu nebo 
na začátku prosince v KD Přibyslav. Každý rok je in-
termezzo tematicky sjednoceno. V roce 2007 bylo 
zaměřeno na jazzové, rockové a populární skladby 
(E. Hradecký, G. Gershwin, O. Osbourne). V roce 
2008 převládala na koncertě komorní seskupení 
(houslové kvarteto, housle – příčná fl étna – klavír, 
kytarový komorní soubor…) a v roce 2009 dostaly 
přednost kompozice českých a slovenských autorů 
(J. K. Vaňhal, Z. Fibich, B. Martinů, A. Dvořák). Po-
slední ročník Hudebního intermezza byl věnován 
hudbě známé z fi lmů, pohádek, divadelních her 
apod. (Hello Dolly, Titanic, Popelka…).

Letošní Hudební intermezzo se bude konat v so-
botu 10. prosince 2011 v 16 hodin, ve znamení 
společného hraní žáků a jejich rodinných přísluš-
níků. Žáci tedy vystoupí se svými sourozenci, rodiči 
i prarodiči.

Všechny Vás srdečně zveme! 
za ZUŠ Hana Loubková

J E ŠKODA BÝ T 
S A M A DOM A

Co je „mateřské centrum“? Odpověď pě-
tinásobné maminky a zakladatelky těchto 
center v ČR paní Kolínské zní: „Místo, 
které pomáhá maminkám vyjít z izolace, 
do které je dostala celodenní péče o děti, 
najdou tam přítelkyně, vzájemně si pomá-
hají.“ Maminky, nebuďte proto samy doma. 
KVC Harmonie vás zve do „Domečku“ 
v zahradě bývalé MŠ Tyršova  v Přibyslavi. 
Vytváříme pro rodiče z Přibyslavi a okolí 
a pro jejich děti prostor, kde se mohou 
vzájemně setkávat, získat nové kamarády 
i předávat zkušenosti. Scházíme se každé 
pondělí a středu od 9:00 do 11:00.

Za maminky a děti 
z KVC Harmonie Petra Pejzlová 

Šťastné a klidné prožití 
svátků vánočních, 

pevné zdraví 
a hodně 

úspěchů v novém roce 
přejí 

maminky a děti 
z KVC HARMONIE
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K Vánocům patří 
úžas a prostota
K radostnému prožití Vánoc patří úžas a prostota. 
Jen ten, kdo dokáže hledět očima dítěte, je schopen 
rok co rok žasnout nad tím, co si o Vánocích 
připomínáme. Úžas je vstupní branou k vánoční 
radosti. Ten, kdo chce být pouze velkým, dospělým 
nebo rozumbradou, nepochopí z Vánoc vůbec nic 
a pravou radost nezakusí.

Proč se vlastně o Vánocích radovat? Protože 
„dítě se nám narodilo, syn je nám dán“. Nerodí se 
každý den stovky dětí? Jistě, a každé takové zrození 
je důvodem k radosti. Každé dítě je radostí nejen 
pro matku a otce, ale i pro Boha. Každé narozené 
dítě je znamením naděje. Znamením, že svět má 
budoucnost. Dítě, jehož narození si o Vánocích 
připomínáme, je také znamením naděje. Svatý 
Pavel říká, že v něm „se přece projevila Boží 
dobrota, která přináší spásu všem lidem“. Naděje 
světa je přítomna v každém narozeném dítěti, 
zvláště pak v Dítěti, které přináší spásu. Tuto naději 
ohlašuje i anděl: „Nebojte se! Zvěstuji vám velikou 
radost, radost pro všechen lid: V městě Davidově 
se vám dnes narodil Spasitel – to je Kristus Pán“. 
Bůh se v Ježíši Kristu stal Bohem s námi. Z Boha na 

výsostech se stal Bůh blízký lidem, či přímo Bůh pro 
lidi. V Kristu vstoupil Bůh osobně do dějin lidstva 
a tak se jedním z nás, aby nás mohl spasit zevnitř 
naší historie. 

K Vánocům patří prostota. Ten, který přináší 
člověku radost, pokoj, spásu, se rodí ve stáji. Je 
slabý zranitelný, bezmocný a chudý. Evangelista 
zdůrazňuje kontrast mocného, bohatého Říma a 
prostého, chudého chléva v zapadlé vesničce Judeje. 
I císař Augustus se nechával oslovovat jako spasitel. 
Na mincích bývala vyražena slova: „zachránce 
světa“. Popravdě musíme říci, že lidé se skutečně 
domnívali, že pouze mocný vladař s vojskem může 
přinést spásu a nastolit pokoj. Koneckonců se to 
mnozí domnívají dodnes. Bůh skrze narození Ježíše 
Krista vyvrátil všechna takováto očekávání. Pavel 
říká: „Ty, kteří jsou ve světě bezmocní, vyvolil si Bůh, 
aby zahanbil mocné.“ Co je pro svět pošetilejšího 
než chudoba a co slabšího než malé dítě?

Jenom Bůh mohl přijít s takovým pošetilým 
nápadem, aby tím řekl lidem, že moc a sláva 
spásu a pokoj nezajistí. Mohl se narodit v římském 
císařském paláci jako syn nejmocnějšího muže na 
zemi. Tím by se ovšem nic nového nezapočalo. Pro 
Boha se stalo důležité stát se chudým a poníženým. 
Tak dal skutečnou naději nejubožejším a chudým 
této země a těm, se kterými už nikdo nepočítá. 
Bůh svou chudobou a prostotou dal naději celému 
lidstvu, protože ne všichni v tomto světě mohou být 
bohatí, moudří a mocní, ale všichni se mohou stát 
prostými a pokornými.       

Všichni, kdo chtějí hlouběji prožít tajemství Vánoc, 
jsou srdečně zváni na vánoční bohoslužby do farního 
kostela Narození svatého Jana Křtitele. Svátečnímu 
programu bude předcházet zpovídání v kostele 
v sobotu 17. prosince od 13:30 hod. Mše svaté 
budou slouženy následovně: na Štědrý den v 16:00 
dětská mše svatá a ve 24:00 půlnoční mše svatá. Na 
slavnost Narození Páně 25.12. je začátek bohoslužeb 
stanoven v 8:00, 9:30 a v 16:00 v kostele děti sehrají 
vánoční scénku. Na Štěpána 26.12. bohoslužby 
začnou v 8:00, v 9:30 a v 19:00 je na programu 
zpívaní koled za doprovodu varhan. Na Nový rok 
1. 1. 2012 bohoslužby začínají v 8:00 a v 9:30. 

P. Zdeněk Kubeš, farář

Daleko dřív než 
vánoční stromečky 
se stavěly v našich 
rodinách Betlémy 
Za tento zvyk vděčíme svatému Františkovi z Assisi. 
Když v roce 1223 uvažoval o narození Ježíše, zatoužil 
prožít tento okamžik. Postavil otevřenou chatrč  s jes-
lemi, vypůjčil si oslíka a vola, aby stáli nad jeslemi, se-
hnal dva dobrovolníky, aby představovali Pannu Marii 
a svatého Josefa, ovečky, slámu, všecko živé. Jen nikdo 
živé děťátko nepůjčil. Musil se tedy spokojit s loutkou. 

Jesličky, zobrazení narození Krista v Betlémě, se 
díky františkánům rychle rozšířily jako vánoční zvyk 
po celé tehdejší Evropě.

K české tradici přispěli v 16. století hlavně jezui-
té. Jejich příchod začal dlouhou a bohatou tradici 
Betlémů, kdy si je pro jejich nádheru a rozmanitost 
oblíbila i široká veřejnost. V době josefínských osví-
cenských reforem byly Betlémy v kostelech zaká-
zány. Jesličky našly útočiště v domovech prostých 
lidí. Začali si je také sami zhotovovat, a vznikla tak 
dlouhá a bohatá tradice tzv. lidových jesliček.

Naši betlemáři znázorňují vedle aktérů původní 
scény celou obec. Dobře to vidíme na vystřihovaných 
Betlémech našich malířů, které byly oblíbené 
v poslední třetině devatenáctého a počátkem dva-
cátého století.  

Letos se k mnoha lokálním betlemářským dílům 
připojuje i přibyslavský Betlém formou papírové vy-
střihovánky, která byla uvedena na výstavě Betlémů 
na přibyslavské faře a bude v prodeji v informačním 
centru, případně i jinde v Přibyslavi.

Jana Miškovská

FOTO Z VÝSTAVY BETLÉMŮ NA FAŘE V PŘIBYSLAVI



Spolky / Kultura / Ostatní prosinec 2011Str. 10

V pátek 18. 11. 2011 se konalo již druhé „sezení“ PP 
v tomto roce. Jednalo se o kurz laické první pomoci. 
Děkuji  paní Pospíchalové a Málkové z odboru so ciální 
péče za pomoc při organizaci.

V sobotu 19. 11. 2011 jsme se opět sešli v domeč-
ku v Harmonii na kroužku malých „červenokřižáčků“. 
Kromě výuky první pomoci jsme trénovali na blížící se 
vystoupení. 

V pátek 16. 12. 2011 děti pojedou do Havlíčkova 
Brodu do Domova důchodců, kde zazpívají, zarecitují 
a zahrají koledy a navodí tak příjemnou vánoční atmo-
sféru. Všechny jsou velice ochotné a poctivě se připra-
vují. Tak nám prosím držte palce, ať se akce povede. 
Další schůzka je plánována na sobotu 10. 12. 2011 od 
9 do 11 hodin.

Místní skupina Českého červeného 
kříže v Přibyslavi

Jako každý rok se opět blíží prodejní akce „Děti dě-
tem“ konaná v Havlíčkově Brodě. A stejně jako každý 
rok se do této hezké akce zapojuje místní Základní 
škola, Školní klub a Školní družina při Základní 
škole Přibyslav. Moc děkujeme paním učitelkám, vy-
chovatelkám a dětem za zhotovení výrobků a ochotu 
je poskytnout pro dobrou věc! Letos se do této akce 
zapojily i maminky z KVC Harmonie, které si zaslouží 
také poděkování.

Dovolte mi, abych Všem popřála krásné předvá-
noční časy.

Do nového roku mnoho zdraví, štěstí, pozitivního 
myšlení a hodně milých lidí ve Vaší blízkosti.

za MS ČČK Přibyslav 
Ilona Loužecká

 

Ať už adventní svíčky z včelího vosku, zvonečky nebo 
andělíčky a mnoho dalšího vyrábíme s mentálně po-
stiženými lidmi v občanském sdružení Benediktus  
v Chotěboři. Vše je ještě zajímavější tím, že výrobky 
již od roku 2009 nesou značku regionální produkt. 
V tkalcovské, keramické a výtvarné dílně se snažíme 
navazovat na tradiční výrobu předků, pracujeme 
převážně s přírodními materiály: hlínou, čistou  

V BENEDIKTU Už ZAČALY PřEDVáNOČNÍ PřÍPrAVY

Všechny naše výrobky jsou označeny značkou Be-
nediktus a také značkou originálního výrobku – Vyso-
čina – regionální produkt. Výrobky z dílny Benediktu 
jsou vždy opatřeny nápisem ,,Tento výrobek vytvořili 
lidé s postižením“.

S našimi výrobky se můžete setkat například 
10.12.2011 v našem komunitním centru v Modletíně. 
Připravili jsme pro vás „Advent na Modletíně“. Budou 
zde řemeslné dílny, kde si můžete vyzkoušet například 
tkaní, dále pečení tradičního pečiva, výroba andělíčků, 
mini jarmark, adventní hudba a teplé občerstvení. Na 
závěr odpoledne se chystá koncert v místním kostelí-
ku sv. Anny. Zazní výběr z Biblických písní A.Dvořáka 
a árie z českých i světových oper.

Přijďte s námi prožít Advent a kupte si některý  
z našich výrobků. Uděláte jistě radost nejen sobě, ale 
i druhým.

Marie Nevolová

vlnou a dalšími přírodninami. Zaměřujeme se na ruč-
ní výrobu, učíme se stará řemesla, aby se zachovala 
a předávala dál. 

Chceme se především dělit o radost ze společné 
práce s jinak obdarovanými lidmi, o radost z vlastno-
ručně vyrobených výrobků a o hezký pocit z toho, že 
se těmito výrobky můžeme obklopovat či je darovat 
blízkým lidem. 
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Co se děje v kultuře
listopadové žití v městské knihovně
Do poloviny listopadu se nám prozatím registrovalo osm nových čtenářů. Za měsíc říjen se jejich počet 
vyšplhal až na 19. Průměrný počet knih, které si čtenáři denně vypůjčí, je cca 75 ks. Velkou návštěvnost 
zaznamenal i internet, např. 15. 11. 2001 tuto službu využilo 14 návštěvníků. 

Jsem velmi potěšena, že někteří školáci využili naší nabídky a v čase, kdy čekají na autobus, nebo mají po 
vyučování volno, přicházejí k nám do dětského oddělení, kde si krátí chvíli četbou nebo psaním domácích 
úkolů.

Pokud navštěvujete městskou knihovnu, jistě Vám neunikl informační panel, kde se můžete podrobněji 
seznámit, každý měsíc aktuálně, s literáty, ale i osobnostmi kulturního a společenského života současné i 
minulé doby. Děti z tohoto panelu mohou čerpat do referátů literatury, dospělí se zase dozvědí více. Např. 
nyní si připomínáme 170. výročí narození JANA OTTY, rodáka z Přibyslavi, nebo dalších významných osob-
ností českého národa, mezi něž patří Karel Jaromír Erben, Mirko Hanák, Cyril Bouda, Karel Hynek Mácha 
nebo Václav Čtvrtek.

V listopadu také pokračovaly návštěvy malých čtenářů z mateřské školky (obr. 1–2) . Společně jsme si 
popovídali o knihách, jejich rozmístění v knihovně, přečetli si příběh o Ferdovi Mravenci, zahráli si soutěž.

Ráda bych také tímto poděkovala naší pravidelné čtenářce a návštěvnici paní Kodrlové (obr. 3) za bez-
platný příspěvek cca 30 titulů do našeho knižního fondu. Za zmínku stojí např. Poslední soud od J. Š. Baara 
nebo Vesmírná odysea od Artura C. Clarka.

divadlo v kulturním domě
V předchozím čísle Občasníku jsem se zmiňovala 
o právě probíhající Divadelní Přibyslavi. Její polo-
vina je již za námi, já sama jsem byla prozatím na 
4 představeních a musím zkonstatovat, že mnohá 
větší města by Vám/nám záviděla tuto každoroční 
kulturní akci/tradici. Škoda jen, že není větší účast. 
Pro samotné herce musí být nepříjemné hrát pro 
poloprázdný sál, i když dobrý herec si toho nevšímá 
a dokáže hrát stejně profesionálně pro 10, anebo 
100 diváků. Do budoucna bych chtěla apelovat 
na organizátory různých akcí, aby pokud možno, 
neorganizovali jiné kulturní akce v termínech, kdy 
se konají jednotlivá představení. Organizace celé 
Divadelní Přibyslavi stojí čas, energii a ochotu ně-
kterých našich spoluobčanů, kterým tímto děkuji 
za jejich stálou chuť organizovat divadelní kulturu 
v Přibyslavi.

A protože Divadelní přehlídka letos končí až v so-
botu 3. prosince, zveme Vás, malé i velké divadelní 
příznivce, co nejsrdečněji na Mikulášské odpoledne 
plné her, pohádek a možná… přijde i Mikuláš. (Po-
kud někdo z rodičů bude chtít svým dětem připravit 
nadílku, aby jim ji Mikuláš s andělem mohl předat, 
čert už má nachystaný velikánský košík.)

 

Nové přírůstky v knihovně 
Michal Viewegh: Mafie v Praze. Malý úryvek Vám 
jistě napoví více.

„Léto v metropoli tentokrát na okurkovou sezonu 
rozhodně nevypadá: na Praze II kdosi tajně sleduje, 
a dokonce fyzicky napadá opoziční politiky a ob-
čanské aktivisty, krásnou makléřku Dianu z finanční 
skupiny Patria vydírá ruská mafie a ministr vnitra 
Stanislav Langross z programu na ochranu svědků 
předčasně propustí někdejšího lobbistu Darka Ba-
líka, který na neznámém místě ukrývá kompromi-
tující materiály na mnoho českých politiků (zvláště 
pleš náměstka ministra obrany Šestáka se leskne 
potem víc než jindy).“

 

Románek Jestli to nebude láska od Luďka Stí-
nila potěší zejména dospívající dívky, které naši 
knihovnu navštěvují pravidelně a v hojném počtu, 
občas se zdá, že všechny tomuto podobné tituly již 
přečetly nejméně třikrát. 

Stínilův dívčí román pojednává o šestnáctileté 
Báře, která je zamilovaná do místního hokejisty, 
který o tom neví.

 
Do třetice bych Vás chtěla pozvat „na knihu“  
Rodinná encyklopedie zdraví. Každý z nás byl již 
určitě v situaci, kdy by se mu tato kniha velmi ho-
dila. Je to titul, který nás laiky seznamuje s první po-
mocí v případě jakéhokoliv zdravotního problému. 
Na jejích 294 stranách se dozvíte informace a po-
stupy, jak reagovat v daném okamžiku, ale i mnoho 
preventivních rad, jak některým úrazům předchá-
zet. Je to velmi hezky zpracovaná naučná kniha  
o našem zdraví. 

vyhodnocení soutěží
Začátkem tohoto roku probíhala fotografická 
soutěž Zimní radovánky, které se zúčastnilo pět 
amatérských fotografů. První místo získal pan Jan 
Krejčí, na druhém místě se umístila paní Blanka 
Omesová Pokorná a třetí příčka patřila panu Miro-
slavu Matýskovi st. Všem účastníkům byly předány 
dárky u příležitosti zahájení Divadelní Přibyslavi. 
Kdo se nemohl z jakéhokoliv důvodu slavnostního 
vyhlášení zúčastnit, bude na něj čekat dáreček v so-
botu 3. prosince v 15.00 hodin v kulturním domě. 
Právě tak i na účastníky čtenářské soutěže, kterou 
jsme vyhlásili v listopadovém čísle, čeká tutéž so-
botu odměna.

Nová výstava
V neděli 27. listopadu odpoledne byla otevřena 
v Kurfürstově domě výstava vánočních stromečků, 
která potrvá po celý vánoční čas. Jistě stojí za to ji 
navštívit a možná, že získáte inspiraci pro letošní 
Vánoce. Otevřena pro zájemce bude v provozní 
době ICMM.

3

1

2

jak bude  pro veřejnost  
o vánočních svátcích  
otevřena městská knihovna, 
informační centrum 
a městské muzeum?
pátek 23. prosince 8.00 – 12.00 13.00- 17.00
sobota 24. prosince ZAVŘENO
pondělí 26. prosince ZAVŘENO
úterý 27. prosince 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
středa 28. prosince ZAVŘENO 13.00 – 17.00
čtvrtek 29. prosince ZAVŘENO
pátek 30. prosince 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
sobota   31. prosince ZAVŘENO  

 
Hodně zdraví a síly do dalších mrazivých dnů  
a krásné nadcházející svátky vánoční Vám za KZMP 
přeje

 Andrea Slaninová, knihovnice

 
 
 
 Uzávěrka příštího čísla
21. 12. do 12.00 hod.
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Vzpomínka 
na 17. listopad 1989
Jako každoročně jsme se sešli u sochy sv. Václava, 
abychom si připomněli výročí 17. listopadu 1989, 
dne, kdy byla brutálně rozehnaná studentská de-
monstrace v Praze. Odpor proti tomuto zásahu 
a příznivá mezinárodní situace vyvolaly zahájení 
pozitivních změn ve společnosti, které skončily 
poklidným převzetím moci od vládnoucích struktur 
komunistické strany a otevřely po 40 letech bol-
ševické nadvlády cestu k demokratickému znovu-
uspořádání naší společnosti. 

Každoročně si u sv. Václava připomínáme někte-
rou oblast společenského života či sociální skupinu, 
která byla postižena komunistickou zvůlí. Letos jsme 
si připomněli perzekuci sedláků v 50. letech. Likvida-
ci sedláků režim prováděl podle jednotného scénáře: 
konfiskace „nevyužité mechanizace“, zákaz zaměst-
návat pomocníky, administrativní šikana v podobě 
vyšších cen hnojiv nebo odepření šatenek a pouká-
zek na cukr a mýdlo, předepisování nesplnitelných 
dodávek, soudní či správní postih, trest v podobě 
vězení, astronomických pokut, zabavení majetku 
a vystěhování celých rodin ze statků do chatrčí ně-
kam v pohraničí, doživotní zákaz pobytu v rodné vsi, 
nucené vykonávání nejhorších prací v JZD či na stát-
ním statku. Ne všichni perzekvovaní se dožili návratu 
demokracie a navrácení cti a majetku, mnozí z nich 
zahynuli ve vězení či na následky věznění, majetek 
mnoha z nich byl zdevastován a rozkraden. 

Snad i na toto by měli myslet ti, kteří nostalgicky 
vzpomínají, jak bylo „za bolševika“ dobře… Jistěže 
nežijeme v ráji, z lidí se nestali obratem ruky po roce 
1989 andělé, ale svobodný člověk ve svobodné spo-
lečnosti dokáže překonávat nepříjemnosti a překážky 
právě díky a kvůli svobodě své a svých dětí.
Děkuji všem, kteří se vzpomínky na 17. 11. 1989 
zúčastnili. Anna Šnýdlová

Odkazy na literaturu:
http://is.muni.cz/th/163412/ff_b/Represe_venkovskych_boha-
cu.txt
Petr Blažek, Michal Kubálek: Kolektivizace venkova v Českoslo-
vensku 1948–1960 a středoevropské souvislosti. 
Petr Blažek, Karel Jech, Michal Kubálek a kol.: Akce „K“.
Vzpomínky Raimunda Musila
http://www.kzhp.cz/soubory/olesenka.pdf

Pomozme druhým, protože nevíme, kdy sami bu-
deme pomoc od druhých potřebovat.

Tato tradiční charitativní akce proběhne v Přiby-
slavi a v okolních obcích v sobotu 7. ledna 2012  
od 14 hodin. Sraz koledníků  – dětí a dospělých, 
kteří by se chtěli zapojit do této charitativní akce 
bude ve 13 hodin v klubovně skautského oddílu 
Aldebaran na farním dvoře. Pokud se nenajdou 
dobrovolníci v místních částech Přibyslavi, bude 
tam sbírka probíhat ještě v neděli 8. 1. odpoledne. 

Počet skupinek tříkrálových koledníků ubývá, 
 naopak ulic přibývá.
Z organizačních důvodů bychom uvítali, kdyby se 
dobrovolníci – vedoucí skupinek předem nahlásili 
na níže uvedený kontakt. Pro malé a nejmenší ko-
ledníky je dvouhodinové koledování, často v mrazi-
vém počasí, úctyhodný výkon. V posledních letech 
se nám nedostává ani vedoucích, ani dětí a během 
sobotního odpoledne nepokryjeme všechny přiby-
slavské ulice. Nedělní rezerva je určena pro místní 
části, kde nemají vlastní skupinky.

Pro Přibyslav a některé okolní samostatné obce 
je připraveno celkem 30 kasiček. Kromě Přibyslavi 
a jejích místních částí se s námi do sbírky zapojí také 
samostatné obce Nové Dvory, Stříbrné Hory, Ole-
šenka, Modlíkov a Žižkovo Pole. 

Tříkrálová sbírka je organizována Charitou České 
republiky na celostátní úrovni. Na nižších úrovních 
Diecézní charitou Hradec Králové a Oblastní cha-
ritou Havlíčkův Brod. Záměry Tříkrálové sbírky na 
rok 2012 budou zveřejněny před zahájením sbírky 
a v lednovém vydání Přibyslavského občasníku. 

tříkrálová sbírka 2012 na Přibyslavsku

Tříkrálová sbírka 2011 podpořila výstavbu den-
ního stacionáře Petrklíč v Ledči nad Sázavou. 
Část sbírky byla věnována na zajištění služeb 
OCH Havlíčkův Brod a na pomoc lidem postiže-
ným živelnou katastrofou. 

Velmi si vážím spolupráce lidí, kteří již po mno-
ho let s organizací naší sbírky na Přibyslavsku 
nezištně pomáhají. Velmi si vážím všech dárců, 
kteří podle svých možností do sbírky přispívají.

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
V sobotu 7. 1. 2012 večer v 18 hodin po Tříkrálo-
vé sbírce jsou všichni zváni na Tříkrálový koncert 
do kostela, kde vystoupí soubor LA VIA s vánoč-
ním programem. Tříkrálový koncert rovněž pod-
poří tříkrálovou sbírku. Dobrovolným vstupným 
budou moci návštěvníci koncertu přispět do 
tříkrálové kasičky.
Další informace vám rád sdělím. 
(tel. 728 264 579, michael.omes@seznam.cz). 
Děkuji předem za spolupráci.

   Michael Omes

 Setkání občanů Přibyslavi u sochy Sv. Václava 
jako připomínka výročí 17. listopadu 1989



Kultura / Ostatní Str. 13prosinec 2011

Napsal nám semtamFór… 
Vážená paní ředitelko,
ještě jednou bych Vám rád poděkoval za velice příjemné 
přijetí na Vaší přehlídce Divadelní Přibyslav.
Musím říct, že pouze na velmi málo místech jsme se 
setkali s tak kvalitním technickým vybavením, jakým dis-
ponujete ve Vašem kulturním zařízení, a s tak vstřícným, 
připraveným a profesionálním personálem, který se sta-
ral o technické zajištění našeho představení.

Jsem přesvědčen, že s takovou starostlivostí, jakou kul-
tuře v Přibyslavi věnujete, si diváci cestu do kulturního 
domu najdou. My budeme velice rádi, pokud si na nás, 
při pořádání dalšího ročníku, vzpomenete a budeme 
moci opět přijet zahrát některou z našich komedií v Při-
byslavi.

Ještě jednou děkuji, přeji mnoho úspěchů a zdravím.
 Jan Julínek, SemTamFór, o. s., Slavičín

O tom, jak jsme mohli 
vůbec přežít?!...
Měli jsme setkání spolužáků ze střední školy. 
Z „hnojárny“, jak se tenkrát (možná i dnes) říkalo 
zemědělským školám. I vysokým. Všichni, co jsme 
se sešli, jsme dobře poznali práci v zemědělství, 
protože jsme všichni ze zemědělství pocházeli. 
A bylo nás i dost, kteří jsme třeba ani na tu školu jít 
nechtěli, ale na jinou jsme se dostat nemohli. Z dů-
vodů špatného kádrového profilu. Kdysi byl zločin 
i to, že rodiče měli hospodářství. Nechci však psát 
o politice, nýbrž o tom, jak jsme si hezky povídali, 
vzpomínali a divili se, jak jsme mohli vůbec vyrůst? 
A přežít? Z dnešního pohledu! Ráno ke snídani  
hrnek bílého kafe a krajíc chleba se sádlem nebo 
s povidlama. Máslem se dost šetřilo. Když byl chle-
ba už tvrdší, tak nám ho maminka nakrájela na 
kostičky do velkého hrnku s teplým kafem, pěkně 
oslazeným a byla to dobrota. Jen jsme se nad tím 
potili. No a na svačinu nám zabalila taky dva maza-
ný krajíce k sobě slepený, pár jablek k tomu a bylo 
o nás postaráno. Vzpomínám, že proti škole bylo 
pekařství a když jsme si někdy koupili rohlík, tak to 
byla pro nás pochoutka, kterou jsme ulamovali už 
při vyučování pod lavicí. Snad až poslední dva roky 
na měšťance (osmiletce) se objevila jakás takás 
školní kuchyně. Jinak jsme oběd měli, až když jsme 
přišli domu. A hrůza!, tehdy nám nikdo neřek, že 
si zvyšujeme hladinu cholesterolu! Vždyť jsme jedli 
chlupatý knedlíky maštěný sádlem, bramboráky 
smažený na sádle, a i ty škubánky s mákem byly 
maštěný sádlem. No a lívance zase pro změnu maš-
těný máslem a sypaný skořicovým cukrem, vdolky 
na suchý troubě pečený a zase to bílý kafe. To bylo 
pak i k večeři. Divím se, že se nám to nepřejedlo!  

Zajímavosti v tisku 
před lety (9)
(Národní listy, 25. 12. 1938)
Budeme jezditi na lyže letadlem?
Naše lyžařství bylo zabráním českých okrajových pohoří 
těžce postiženo. Nyní bude jedním ze středisek lyžařů 
Českomoravská vysočina. Poněvadž vlakové spojení na 
Českom. vysočinu není zvláště dobré, vyskytl se návrh, 
aby naši lyžaři byli tam dopravováni letadly. Základnou 
by se stala Přibyslav, kde je letiště. Odtud by pak auto-
bus odvezl lyžaře přímo do chaty. Časová úspora oproti 
rychlíku by byla dvě a čtvrt hodiny, proti vlakům osobním 
o 4 hodiny.

O zajímavostech z Přibyslavi  by se dalo psát ještě 
dlouhý čas. Musíme dát ale za pravdu těm, kteří považují 
občasník za zdroj aktuálních informací. Uveďme v této 
poslední části ještě stručně několik pozoruhodností. 
Např. v říjnu 1873 tisk vyzdvihuje vlastenectví syna přiby-
slavského soudce, tehdy žáka německobrodského gym-
názia. Dne 11. prosince 1877 byla celá Přibyslav osvět-
lena. Hudba hrála na náměstí ruskou hymnu k oslavě 
vítězství Rusů nad Turky. V září 1933 byl na Přibyslav pro-
veden nálet vojenskými letouny, při kterém se osvědčila 

Není všechno zlato co se třpytí
Vážení čtenáři Přibyslavského občasníku, 
v poslední době zaznamenáváme v oboru zlatnictví zvý-
šený zájem o nákup a prodej zlata. Chtěl bych vás proto 
informovat o rizicích s tímto spojených a vybídnout vás 
k obezřetnosti jak při prodeji zlomkového zlata, tak při 
nákupu investičních slitků.

Je třeba vždy velmi pečlivě zvážit kde, kdy a proč chce-
te investiční zlato koupit, či prodat své staré šperky, min-
ce nebo zubní korunky. Množí se totiž počet prodejců  
a výkupců, kteří pod vidinou snadného zisku vykupují  
a prodávají zlaté investiční slitky nebo zlomkové zlato za 
velmi nevýhodnou cenu, nebo se dokonce dopouštějí 
podvodu. Puncovní úřad České republiky již oznámil vý-
skyt falešných zlatých slitků. Jedná se o zdařilé padělky, 
které jsou pro laiky jen velmi těžko identifikovatelné. Při 
prodeji zlomkového zlata, jako jsou staré šperky, mince, 
zubní korunky atd., je třeba dát pozor na správné stano-
vení ryzosti a následný výpočet ceny a najít si zkušeného 
zlatníka, který určí pomocí zkušebního kamene přesnou 
ryzost, případně zlato odešle pro stanovení ryzosti na 
Puncovní úřad České republiky. U mincí vám také ověří 
jejich případnou sběratelskou hodnotu. 

Pokud máte zájem koupit nebo prodat zlato, navštivte 
zkušeného zlatníka, který vám poradí a navrhne, jak ve 
vašem případě postupovat.

Přeji vám, ať se nestanete obětí nepoctivých obchod-
níků.

Zdeněk Benc, zlatník a hodinář

Ale nepřejedlo. Chleba je Boží dar a když nám ná-
hodou upadl, byli jsme naučený jej políbit. Když 
maminka načínala bochník, vždycky jej pokřižova-
la. Nedával se ani zvířatům. Pouze někdy, ukrojil 
tatínek po skývce koňům, když přijeli z pole po těž-
ké práci. A dneska? Popelnice plné zbytků chleba 
i ostatních potravin. Proč si toho dnes neváží a my 
tenkrát ano? Protože dříve to, co jsme měli na sto-
le, prošlo našima rukama. Od zasetí zrna na chleba 
přes krmení pro zvířata. Se starostí, když byl málo 
úrodný rok, aby bylo co dovézt do mlejna na mou-
ku, aby to vystačilo „do nového“ a taky ještě aby 
zbylo na setí. A všechno bylo zalito potem našich 
rodičů a nám dětem ani nenapadlo říct, že nebu-
deme pomáhat. Tak jsme se naučili znát cenu vše-
ho, co bychom bez té práce neměli. Povídali jsme  
si o tom my, dříve narození, a srovnávali s dnešní 
„bídou“. Mám dvě snachy, náhodou obě učitelky 
a někdy se při vyprávění dostaneme k dnešnímu 
stravování dětí ve škole. Všechno je na vysoké 
úrovni, jak stravovací, kalorické a hygienické. Mož-
nost vybrat si podle jídelníčku předem. Polévku jí 
málokdo, oběd je tedy podle přání. Bylo mi řečeno 
„mamko, to byste plakala, kdybyste viděla to plejt-
vání“. Do odpadových nádob se vyhazují dvě tře-
tiny z talířů. Do masa kousnuto, zelenina většinou 
všechna do odpadu, do knedlíků, rýže, brambor 
jen ďobnuto. Téměř celé porce kuřete se vyhazují. 
Kvanta odpadu! Ptám se: „Není to dobré?“ Je, vaří 
se výborně, kuchařkám nemůže nikdo nic vytknout. 
Čím to je? Kam jsme se to dostali? Na koho se 
máme zlobit? Myslím, že na bídu. Ale morální bídu. 
A ta je mnohem horší a škodlivější než bída fyzická. 
Učme děti vážit si chleba, který byl od nepaměti  
v potu tváře dobýván.

Přejeme šťastné a láskyplné Vánoce.
Marie Voralová

rychlá obrana obyvatelstva. Tomuto prvnímu leteckému 
dni Českomor. vysočiny přihlíželo 10 000 diváků. Během 
II. sv. války vyjednával v Přibyslavi Josef Valčík o umístě-
ní vysílačky Libuše. Ta nakonec vysílala v lomu Hluboká 
a poté v ležáckém mlýně. V červnu 1942 se v lesích na 
Přibyslavsku objevovalo ohromné množství zmijí. Lidé 
jich zabíjeli průměrně denně dvacet. V květnu 1967 se 
v Pribině zkoušely 3 nové druhy limonád. V srpnu 1968 
Přibyslav hlásila 10 tanků jedoucích na H. Borovou. K po-
zoruhodnostem našeho města můžeme počítat i dopis, 
který v listopadu 1844 sepsal K. H. Borovský své nenapl-
něné lásce Fany právě v Přibyslavi. 

J. Ledvinka, ml.

Přibyslav v literatuře 
(63) 
Kol.: Havlíčkobrodsko 23, Vlastivědný sborník, HB 
2009, str. 203.
...Jednoznačnými výrobky dietrichštejnských sléváren 
jsou litinové rodové erby umístěné na sídelních 
objektech Ditrichštejnů. Největší z nich v barevném 
provedení je umístěn nad vchodem do přibyslavského 
zámku...

Přibyslavský zámek je uveden mj. v knížce 1000 
českých NEJ... s informací, že jde o nejrozsáhlejší 
expozici požární ochrany v ČR. Vystavění zámku 
za Zachariáše z Hradce se měl účastnit významný 
architekt Ulrico Aostalli. Zachariáš z Hradce v Přibyslavi 
9. 12. 1585 sepsal poslední pořízení, kterým Polnou 
a Přibyslav odkázal své manželce. Své bohatství získal 
také z těžby stříbra na „horách přibyslavských a ne 
v Polné, jak mylně a nekompromisně tvrdila kastelánka 
na zámku v Telči.

Na zámku přespával mj. zimní král Bedřich Falcký. 
Nachází se zde např. proudnice, se kterou byl hašen 
požár Národního divadla v Praze. Pokud se na 
zámek podíváme pozorněji, nenalezneme ani jeden 
komín. Určitě je škoda, že příslušné webové stránky 
neprezentují alespoň některé z bohatství, které zámek 
ukrývá.

Pozn.: Tento de facto nekonečný seriál by mohl 
v lednu pokračovat ukázkou z díla našeho rodáka. 
Pokud někdy půjdete kolem domu č. 335, vzpomeňte si, 
že se zde dne 20. ledna před 80 lety narodil autor více 
než 40 knižních titulů, které dosáhly celkového nákladu 
1,5 mil. výtisků, spisovatel Mgr. V. Přibský.

J. Ledvinka, ml.
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Poděkování za informace
Dobrý den, milý pane starosto, tímto emailem bych 
chtěla mnohokrát poděkovat občanům vaší obce 
za pomoc při hledání památných stromů v rámci 
vaší obce nebo katastrálního území. 

Podklady jsem schraňovala pro sepsání své 
závěrečné absolventské práce týkající se inven-
tarizace památných stromů na území bývalého 
okresu Havlíčkův Brod. Tímto jim patří velký dík za 
pomoc, ochotu, vstřícnost a velice dobrý přístup 
k mé osobě, jež potřebovala poradit. Byla bych po-
těšena, kdyby se toto poděkování dostalo k vašim 
občanům.   

Děkuje a hezký den i krásné svátky vánoční přeje
studentka 3. ročníku Vyšší odborné školy 

rozvoje venkova v Hořicích, Šárka Kopecká.

PrŮZKUM GEOPATOGENNÍ ZÓNY 
PřIBYSLAVSKĚHO ZLOMU A MYLONITOVÝcH 
PrUHŮ V PřIBYSLAVI
Jako geolog znám přibyslavskou mylonitovou zónu, což je největší výskyt pruhů jemně drcených hornin 
v naší republice. Nachází se převážně v rulách podél hlubinného Přibyslavského zlomu dlouhého 74 km 
a probíhajícího převážně ve směru JJZ–SSZ.

Na Strukturně-geologické mapě ČSR, list mapy 23- Jihlava, je zakreslen celý přibyslavský zlom. Ve vzdále-
nosti 12–13 km od severního okraje zlomu prochází zlom přes Přibyslav ve směru S–J. V celém městě jsou 
zakresleny mylonitové pruhy na obou stranách od zlomu. 

Intenzitu všech zkoumaných zón zjišťuji velikostí úhlu otočení vodorovných částí L-drátů (virgule) po 10o 
v základním rozsahu od 0o do 180o. U zlomů určuji intenzitu zóny negativní zemské energie zlomu ve vztahu 
ke škodlivosti lidskému zdraví. Podle mé zkušenosti u zlomů mírně převládá největší intenzita 90o.

Průběh přibyslavského zlomu jsem zakreslil schematicky do plánu města Přibyslav na třech bodech. První 
profil přes geopatogenní zónu jsme prošli v severní části města v Dobré. Ve zjištěné šířce zóny 120 m jsme 
nalezli tři přibližně stejné úseky s různou intenzitou geopatogenní zóny. V tomto profilu přes zónu jsem 
určil intenzitu od severozápadu 60o, 90o a 140o.

Uprostřed města jsem nalezl západní okraj zóny na Bechyňově náměstí, prošli jsme ulicí Krátkou, Hasič-
skou a Pecháčkovou až na východní okraj města. Po celé délce profilu byla určena intenzita zóny 90o. Šířka 
geopatogenní zóny ve směru kolmém na zlom zde dosahuje 760 m.

Dále jsme vyhledávali geopatogenní zónu na jižním okraji města u nádraží. Na severozápadní polovině 
90 m široké nalezené zóně jsem zjistil intenzitu 80o a na druhé polovině 90o.

Poslední profil přes zónu jsme sledovali u Husovy ulice, dále v Pecháčkově a Ronovské ulici. V západní 
části jsem nalezl intenzitu 90o a ve východní 80o.

Podle mých výzkumných prací existuje několik typů geopatogenních zón a na většině z nich se často 
vyskytuje velká intenzita 90o , ale vyšší jen výjimečně.

Ve východní polovině města Přibyslav jsem tedy nalezl rozsáhlou geopatogenní zónu zlomu a myloni-
tových pruhů s velkou intenzitou. Obyvatelé této části města by si měli nechat prozkoumat geopatogenní 
zóny v bytech a domech. Německý lékař MUDr. Ernst Hartmann prokázal, že při spaní i jiném trvalém po-
bytu (déle než 10 min.) na geopatogenních zónách vznikají různé nemoci (především rakovina). Negativní 
vliv potvrzují i další autoři.

Více o geopatogenních zónách se lze dočíst v knize „Jak odhalit tajemství geopatogenních zón“ od geo-
fyzika RNDr. E. Andrese a publicisty  V. Vokolka. Na odstranění 

negativního vlivu zón existuje několik typů odrušovačů jako deaktivátor  K  (p. Vlasta Škopová v Hrono-
vě), dále dva typy EKO plus společnosti ASTRADAT v Ostravě, typy elektrických a kamenných odrušovačů. 
Různé typy levných odrušovačů nebývají dobré. O účinnosti a vhodnosti odrušovačů je proto potřeba se 
poradit s odborníky a volit i podle potřeby odrušení bytu, domu nebo i většího prostranství.

Autor článku chce upozornit na vážná rizika prostředí a na to, jak si ochránit své zdraví.
Konrád Brotz, listopad 2011

NA KOLE DO BArcELONY – 1 429 kilometrů
PĚšKY NA KYPr – 2 202 kilometrů

Slavnostní vyhodnocení letošního ročníku akce ROTOPEDTOURS PĚŠKOTOURS 2011, kterou 
pořádalo Město Přibyslav – Klub seniorů Pohoda ve spolupráci s o. s. Zdravá Vysočina Jihlava, 
proběhlo ve společenské místnosti domu s pečovatelskou službou ve středu dne 2. listopadu 
2011. Do projektu se aktivně zapojilo 34 seniorů, na kole ujeli celkem 1 429 kilometrů a ušli 2  202 
kilometrů. Za o. s. Zdravá Vysočina vyhodnotila akci paní doktorka Irena Zimenová, poděkova-
la za aktivní zapojení do projektu, v rámci kraje Vysočina se zařadil náš klub mezi nejlepší, naši  
senioři jsou prostě bezvadní a šikovní. Do rukou vedoucí klubu paní Šillerové předala věcné 
dary, dva páry walkingových holí. Ujistila přítomné účastníky akce, že se opravdu mohou těšit 
na pohledy od patronky akce paní Taťány Kuchařové – jí podepsané pohledy z Barcelony  
a z Kypru. Přikládám ilustrační foto.

Za odbor sociální péče – Jarmila Málková

Rotopedtours
a

Pěškotours
Rotopedtours
Pěškotours2011

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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Přehled počasí při provozu koupaliště rok 2007

přeháňky,
déšť

 teplota

měsíc dny průměrná minimální maximální

červen 14 17 6 30

červenec 18 18 6 33

srpen 10 18 4 30

Přehled počasí při provozu koupaliště rok 2008

přeháňky,
déšť

 teplota

měsíc dny průměrná minimální maximální

červen 14 17 3 30

červenec 18 17 7 32

srpen 13 17 5 31

Přehled počasí při provozu koupaliště rok 2009

přeháňky,
déšť

 teplota

měsíc dny průměrná minimální maximální

červen 22 14 3 26

červenec 17 17 7 34

srpen 13 18 6 29

Přehled počasí při provozu koupaliště rok 2010

přeháňky,
déšť

 teplota

měsíc dny průměrná minimální maximální

červen 11 16 7 31

červenec 12 19 5 33

srpen 21 17 6 29

Přehled počasí při provozu koupaliště rok 2011

přeháňky,
déšť

 teplota

měsíc dny průměrná minimální maximální

červen 18 16 6 27

červenec 21 16 8 29

srpen 15 18 6 31

září 10 14 4 27

sZmP informuje
Koupaliště                                                                                                                                       
V průběhu měsíce června až září proběhla pátá 
sezona místního koupaliště. I když bylo hodně 
deštivých dnů, tak se teplota vody většinou 
pohybovala mezi 21 až 23 stupni. Celková 
návštěvnost byla oproti jiným létům o něco nižší, 
ale hrubý zisk i díky navýšení ceníku zůstal na stejné 
úrovni. Zase se našli nezvaní návštěvníci v nočních 
hodinách, kteří při útěku před policií zničili plot na 
sportovišti.

Sportovní hala
Ve sportovní hale proběhlo v srpnu soustředění 
basketbalové mládeže z Havlíčkova Brodu 
a z Pardubic. Začala opět nová sezona, kdy je zatím 
hodně využívána hala v týdnu. O víkendech zatím 
byla hala využívána částečně, ale v prosinci a lednu 

PřIbyslavskÝ 
dvaNÁCtIboj 2011 
– střelba
V neděli 6. listopadu 2011 se v přibyslavské 
sokolovně uskutečnila předposlední disciplína 
letošního dvanáctiboje – střelba ze vzduchovky. 
16 závodníků střílelo 3 x 5 ran – vleže, vkleče a vstoje 
na vzdálenost cca 10 m. Z mužů nastřílel nejvíce 
nejstarší účastník naší soutěže František Holcman, 
– 139 bodů. Tento výkon je nejlepším výkonem 
dosaženým v historii naší soutěže. V kategorii žen 
zvítězila tentokrát Lenka Sedláková nástřelem 
116 bodů. Poslední disciplínou letošního ročníku 
dvanáctiboje budou v sobotu 10. prosince 2011 
šipky v Hotelu Přibyslav (Garni). Prezentace 16:30 
hod, zahájení 17:00. Po ukončení soutěže budou 
vyhlášeni vítězové osmého ročníku Přibyslavského 
dvanáctiboje. Ing. Josef Moštěk 

jsou téměř celé víkendy zamluvené. I přes každodenní 
využívání haly školou a sportovní veřejností se 
kolektiv zaměstnanců snaží udržovat pořádek jak 
na hrací ploše, v šatnách, v ostatních prostorách, tak 
i v okolí haly, včetně dětských hřišť. Na požadavek 
místostarosty byl vyvěšen sešit na připomínky, který 
však byl zneužíván. Dále byl splněn požadavek na 
zapisování úklidu, i když úklid je prováděn pravidelně 
a následně dle momentálního stavu každý den ( 2x 
zametání, 1x vytírání podlahy). Na základě několika 
návštěv v sokolovnách a sportovních halách v okolí 
se domnívám, že v naší hale se úklid provádí na 
velmi dobré úrovni, což chválou potvrzují mnozí 
návštěvníci přibyslavské sportovní haly při různých 
soustředěních, turnajích a mistrovských zápasech.

Sportovní areál
Sportovní areál je možno využívat po dohodě 
se zaměstnanci SZMP. Volný vstup na atletickou 

dráhu včetně lezecké stěny pod dohledem dospělé 
osoby bude umožněn. I přes složité zimní počasí 
se budeme areál snažit udržet na slušné úrovni 
pro možnost celoročního využívání běžecké dráhy 
a hrací plochy. V podzimním čase byla dodělána 
chybějící dlažba podél dráhy a následně upravena 
plocha u plotu u garáží.

Cyklostezka  
Po zahájení provozu se staráme o průběžný úklid 
celého úseku. Je smutné zjištění, že se stále objevují 
podél stezky mimo odpočívadla menší i větší 
odpadky.

Lyžařské stopy
Dvě lyžařské stopy se budou v nadcházející 
zimě udržovat na trase cyklostezky a potom dle 
podmínek v okolí Asuánu, tj. Dlouhé louky, anebo 
podél potoka k České Jablonné.

Zdeněk Matějka SZMP

Psalo se o sportu před 
lety (10)
(Naše pravda, 30. 12. 1948)
Hockey na Horácku
...ČAFK Sokol Znojmo – Sokol Stařeč 0:22 – 
Přátelské: Sokol Okrouhlice – Sokol Přibyslav 7:3...
(Pozn.: První zmínky o bruslařích na Vysočině nacházíme již 
okolo roku 1890. Kdy se v Přibyslavi začal hrát hokej, není 
známo. V únoru 1936 sehráli fotbaloví dorostenci SK Přiby-
slav hokejové utkání se svými vrstevníky ze Žďáru. Tisk zmi-
ňuje taktéž fotbalové utkání našich dorostenců proti Polné  
z května r. 1929.) Hokejisté z Přibyslavi dokázali i v minu-
losti hrát výborný hokej. Např. v únoru 1941 se probojovali 
až do finále sokolského mistrovství východočeského kraje.  
PhDr. J. Švoma připomíná účast Přibyslavi v krajské soutěži 
1. třídy Jihlavského kraje v sezóně 53–54 a 54–55, ze kterých 
se dochovaly fotografie.

Škoda, že současná redakce PO fotografie nepřijímá. 
Přibyslaváci se zajímali i o další sporty. Šachový odbor AFK 
Přibyslav uspořádal v r. 1943 vánoční turnaj, vítězem se stal 
Rosendorfský, druhá byla Košálová. Min. 2x se družstvo 
šachistů stalo přeborníky okresu. V Přibyslavi měl dokonce 
hrát simultánku proti 35 nejlepším hráčům mezinárodní 
mistr K. Opočenský. Velmi agilní byly také odbory háze-
né a odbíjené. V srpnu 1933 se píše o účasti Přibyslavi ve 
volejbalovém turnaji v župě Havlíčkově. Vzpomeňme ještě 
Autoklub Přibyslav, který už při svém zrodu v r. 1946 patřil 
k nejpočetnějším ve Východočeském kraji.

J. Ledvinka, ml.
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PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2011 – CELKOVÉ VÝSLEDKY PO JEDENÁCTI DISCIPLINÁCH
MUŽI Kuželky Míčový víceboj Silový trojboj Přespolní běh Běh do vrchu Cyklistika Duatlon Plavání Brzkovák Vrhačský 

trojboj
Střelba 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 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 79,14 7 828,71 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 71,94 10 793,96 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 68,35 11 736,44 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 73,38 9 729,34 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 92,09 3 720,56 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 91,37 4 583,00 6
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 4 100,00 1 580,09 7
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 79,14 8 567,73 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 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 0,00 0 364,60 10
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 86,33 5 364,08 11
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 97,12 2 306,06 12
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 0,00 0 291,88 13
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 0,00 0 223,82 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 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 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 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 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 0,00 0 172,07 19
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 84,17 6 157,01 20
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 0,00 0 137,65 21
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 0,00 0 117,05 22
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 0,00 0 100,00 23
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 0,00 0 100,00 24
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 0,00 0 100,00 25
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 0,00 0 100,00 26
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 0,00 0 97,82 27
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 58,99 12 96,03 28
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 0,00 0 92,63 29
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 0,00 0 89,29 30
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 0,00 0 88,51 31
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 0,00 0 87,68 32
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 0,00 0 86,23 33
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 0,00 0 81,61 34
Wasserbauer 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 0,00 0 81,51 35
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 0,00 0 73,32 36
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 0,00 0 72,57 37
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 0,00 0 71,35 38
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 0,00 0 67,17 39
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 0,00 0 64,25 40
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 0,00 0 59,09 41
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 0,00 0 43,18 42
ŽENY Kuželky Míčový víceboj Silový trojboj Přespolní běh Běh do vrchu Cyklistika Duatlon Plavání Brzkovák Vrhačský 

trojboj
Střelba 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 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 0,00 0 761,09 1
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 6 100,00 1 634,55 2
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 40,52 4 614,49 3
Mošťková Miro-

slava
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 96,55 2 497,90 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 0,00 0 298,14 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 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 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 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 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 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 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 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 0,00 0 100,00 13
Lazárková Veronika 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 0,00 0 94,82 3 94,82 14
Musilová Miro-

slava
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 0,00 0 85,72 15

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 0,00 0 75,08 16
DVOJICE Kuželky Míčový 

víceboj
Silový 

trojboj
Přesp. 

běh
Běh do 

vrchu
Cyklis-

tika
Duat-

lon
Plavání Brzko   

vák
Hody+ 

vrhy
Střelba Body 

celkem
Pořadí

Šubrtovi 186,42 108,44 0,00 175,26 149,86 184,28 200,00 200,00 170,70 136,20 0,00 1511,16 1
Kubátovi 164,75 124,02 162,41 162,49 105,66 0,00 0,00 149,64 0,00 134,00 119,66 1122,63 2
Holcman, 
Sedláková

178,65 107,14 0,00 0,00 112,27 139,44 0,00 0,00 127,75 145,92 200,00 1011,17 3

Mošťkovi 115,79 127,27 0,00 0,00 110,35 0,00 0,00 0,00 110,47 123,05 187,92 774,85 4
Kvardovi 162,40 74,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,13 0,00 156,81 0,00 544,02 5
Plachtovi 155,96 154,55 0,00 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 0,00 251,38 7
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MUŽI vleže vkleče vstoje  celkem

Příjmení Jméno výkon výkon výkon nástřel 
celkem

celkově body pořadí

Holcman František 45 47 47 139,00 100,00 1

Loužecký Petr st. 46 45 44 135,00 97,12 2

Kvarda František 44 44 40 128,00 92,09 3

Moštěk Josef 46 40 41 127,00 91,37 4

Zach Vladimír 38 42 40 120,00 86,33 5

Zídek František 44 34 39 117,00 84,17 6

Šubrt Petr 39 33 38 110,00 79,14 7

Kubát Jiří 45 31 34 110,00 79,14 8

Dubský Miroslav 37 31 34 102,00 73,38 9

Vábek Jaroslav st. 42 28 30 100,00 71,94 10

Plachta Marek 33 31 31 95,00 68,35 11

Matějka Luboš 27 25 30 82,00 58,99 12

ŽENY vleže vkleče vstoje celkem

Příjmení Jméno výkon výkon výkon nástřel 
celkem

celkově body pořadí

Sedláková Lenka 44 39 33 116,00 100,00 1

Mošťková Miroslava 40 31 41 112,00 96,55 2

Lazárková Veronika 41 36 33 110,00 94,83 3

Kubátová Michaela 12 26 9 47,00 40,52 4

DVOJICE

Příjmení body pořadí

Holcman, Sedláková 200,00 1

Mošťkovi 187,92 2

Kubátovi 119,66 3

dětskÝ Florbal
Máme za sebou tři měsíce florbalové sezóny 2011/2012 
a je odehráno již mnoho zápasů. Jak jsme si vedli? Na 
začátku je nutno říci či zopakovat, že naše dětská družstva 
zasáhla do florbalových soutěží v několika kategoriích. 
Většina z nich je doplněna o velkou řadu absolutních 
nováčků, přesto jejich výkony stojí za zmínku.

Ligu Vysočiny mladších žáků (roč. 1999–2000) 
hrají hned dvě družstva, která již okusila vítězství  
i prohry.

1. turnaj 2.10.2011 Přibyslav
1. místo SK Juvenis Přibyslav – FVL
2. místo SK Juvenis Přibyslav
3. místo SK JeMoBu
4. místo Hippos Žďár nad Sáz.

2. turnaj 9.10.2011 Žďár nad Sáz.
1. místo SK Juvenis Přibyslav
2. místo Erupting Dragons 

Havlíčkův Brod
3. místo SK Juvenis Přibyslav – FVL
4. místo Hippos Žďár nad Sáz.

3. turnaj 29. 10. 2011 Jihlava
1. místo FBŠ Jihlava
2. místo SK Juvenis Přibyslav – FVL
3. místo Slavoj Třešť
4. místo Hippos Žďár nad Sáz.

3. turnaj 29. 10. 2011 Třebíč
1. místo PSKC Okříšky
2. místo Snipers Třebíč
3. místo Erupting Dragons 

Havlíčkův Brod
4. místo SK Juvenis Přibyslav

4. turnaj 13. 11. 2011 Přibyslav
1. místo SK Juvenis Přibyslav – FVL
2. místo PSKC Okříšky
3. místo SK Juvenis Přibyslav
4. místo Hippos Žďár nad Sáz. 

Elévové (2001–2002) sice nehrají oficiální soutěže ČFbU, 
ale pravidelně navštěvují tento cyklus turnajů. Mají za 
sebou dva turnaje a je vidět, že se neztratí.

1. turnaj 23.10.2011 2. místo
2. turnaj 20.11.2011 7. místo 

Nejmladší kategorie přípravek (2003 a ml.) měla první 
turnaj naplánovaný na 17.11., byli jsme však nuceni jej 
zrušit z technických důvodů. Na hledání náhradních 
termínů intenzivně pracujeme.

Nové termíny pro přípravku a další informace najdete 
na našich webových stránkách www.skjuvenispribyslav.cz

Program florbalu v Přibyslavi:

14.1.2012 Muži
09:00 SK Juvenis 

Přibyslav B
PSKC Okříšky

13:30 Snipers Třebíč C SK Juvenis Přibyslav 
B

28. 1. 2012 Mladší žáci
09:00-14:00 Turnaj – 4 zápasy
12. 2. 2012 Mladší žáci
09:00-14:00 Turnaj – 4 zápasy 

NÁBOR : 
Hledáme nové hráče především pro kategorie nejmenších 
– roč. 2001 a ml.
Ale florbal mohou hrát všichni!
Informace na www.skjuvenispribyslav.cz

B. Loubek – SK Juvenis Přibyslav

PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2011– STŘELBA
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PřIbyslavskÝ volejbal
Výsledky – volejbal muži: 
22. 10. 2011  Sokol Okrouhlice – Sokol Přibyslav  1 : 3 a 3 : 2
29. 10. 2011     Sokol Přibyslav – TJ OA Třebíč  3 : 0 a 3 : 1
12. 11. 2011    Sokol Štoky – Sokol Přibyslav  1 : 3 a 3 : 2
19. 11. 2011  Sokol Přibyslav – SK Jihlava  3 : 0 a 3 : 1

Tabulka:  1. Havl.Brod, 2. Žďár n/Sáz., 3. Přibyslav, 4. Pacov, 5. Štoky,
 6. Jihlava, 7. Okrouhlice, 8. Pelhřimov, 9. Třebíč, 10. Želetava.

Přibyslavští volejbalisté mají dosavadní bilanci 10 vítězství a 4 porážky. Obzvláště nás mrzí dvě porážky 
v tiebreaku a sice s Okrouhlicí a ve Štokách. Doma jsme ještě neokusili hořkost porážky a „nasypali“ jsme 
Třebíči i Jihlavě. První zápasy 3:0, druhé po zamíchání se sestavou 3 : 1. Dokážeme hrát výborně, získat si 
náskok, avšak jsme schopni ho svými chybami  trestuhodně promarnit! Za svoje výkony zaslouží pochvalu 
zejména smečař Jirka Pátek a nestárnoucí blokař Petr Podhrázký. Ostatní hráči sice nevybočují, ale dokáží si 
na svých postech odehrát to „svoje“. Podaří-li se nám vyvarovat zbytečných chyb (na příjmu, v poli, někdy na 
nahrávce, zkažená podání), můžeme pomýšlet na lepší než dosavadní třetí místo v tabulce.

V prosinci zajíždíme do Pacova a za odvetami do Pelhřimova. Děkujeme všem fanouškům za podporu, 
zejména při domácích zápasech.

Výsledky – volejbal ženy :
22. 10. 2011  Jiskra Humpolec – Sokol Přibyslav  3 : 0    a 3 : 0
29. 10. 2011  Sokol Přibyslav – SK Dekora Ždírec n/D. 3 : 2    a 3 : 1
12. 11. 2011  TJ Náměšť n/O. – Sokol Přibyslav  1 : 3    a 2 : 3
19. 11. 2011  Sokol Přibyslav – Jiskra Havlíčkův Brod 0 : 3    a 1 : 3 

Tabulka:  1. Havl.Brod, 2. Humpolec, 3. Třebíč, 4. Polná, 5. Přibyslav,
 6. Pelhřimov, 7. Světlá n/S.,  8. Ždírec n/D., 9. Náměšt n/O., 10. Žďár n/S.
 
Přibyslavské volejbalistky zatím 9krát vyhrály a 5krát odešly poraženy. Letos se jím dosti daří, porazily po boji 
dvakrát Ždírec a dvakrát Náměšť. Nestačily na Havl. Brod a Humpolec.
Výborně zapadla do sestavy Michaela Poláková, stabilní výkony podávají sestry Novotnovy.
Čermáková, Hošková i Kerbrová přispívají k letošním velmi dobrým výsledkům. Ještě je doplňují Podhrázká 
a Křesťanová. 

Příjemné prožití svátků vánočních a v novém roce 2012
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti,
pracovních i sportovních úspěchů

Vám přeje oddíl volejbalu.

za oddíl volejbalu Jiří Kerbr

• 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

p r o n a j  m u
nezastřešené,  zaj ištěné,

skladové / parkovací 
prostory 300 m 2

Tel.  608 770 828

P ro n a j m u  by t 
1 + 1  v  P ř i b y s l av i
t e l . :  7 24  1 0 6  0 47

MARCELA ŘEHOŘKOVÁ

vedení daňové evidence 
tel. 724 146 192 
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K nedožitému 
životnímu jubileu 
PhDr. Oldřicha Málka
Pan doktor Málek si nepotrpěl na oslavné řeči 
a asi by ho i tato skromná připomínka jeho 
životní dráhy uvedla do rozpaků. Považuji však 
za spravedlivé připomenout jeho nesporné 
zásluhy o rodné město, pro které vykonal tolik 
záslužné práce.

Upřímně děkujeme všem, kteří se přišli 
dne 26. 10. 2011 

na poslední cestě rozloučit s panem 
Janem Němcem.

Děkujeme též za květinové dary 
a projevy soustrasti.

Manželka a děti s rodinami

Narodil se dne 13. prosince 1926 v rodině 
železničního zřízence v domku v Pecháčkově 
ulici. Po ukončení tehdejší základní školy – 
měšťanky (za německé okupace nazývané 
„hlavní“) – se vyučil strojním zámečníkem 
v továrně pana Pohořelého. Jeho schopnosti 
neušly pozornosti během výkonu základní 
vojenské služby; byl vybrán ke studiu na 
vojenských školách včetně vysokých a stal 
se vojákem z povolání. V armádě vykonával 
vysoké funkce. Ve funkci náčelníka vojenské 
přípravy důstojníků na vysokých školách ho 
zastihl srpen 1968. Pro účast v obrodném 
procesu  a nesouhlas se sovětskou okupací 
byl zbaven funkce a práce v armádě. Poté 
pracoval v ekonomickém výzkumném ústavu, 
kde uplatnil vzdělání získané na Filozofi cké 
fakultě Karlovy univerzity.

Do rodné Přibyslavi stále dojížděl 
a v polovině devadesátých let se vrátil do 
domku po rodičích již natrvalo. Jeho činorodá 
aktivita zde nalezla nový prostor, pochopení 
kamarádů z dětství i představitelů města, 
zvláště tehdejšího starosty, akademického 
sochaře Romana Podrázského. Mezi nimi 
vzniklo přátelské souznění, jež přineslo PhDr. 
Málkovi i podporu obce v jeho aktivitách.

Kolik času věnoval organizaci i vlastní 
fyzické práce zpřístupnění štoly pod farou! 
Zde se projevily jeho vlastnosti: cílevědomost, 
houževnatost a vytrvalost; začal sám 
a postupně získal podporu a pomocníky z řad 
dospělých i mladé generace – přibyslavských 
skautů.

Přínosem byla i jeho práce s mládeží 
školního věku. Vyvolal zájem o mineralogii 
a o historii a získal pomocníky pro archeologické 
výzkumy.

Zájem o dějiny rodného města jej přivedl 
i k hlubšímu bádání, opřenému o dílo 
MUDr. F. Půži. Mnohé dny věnoval studiu 
v havlíčkobrodském archivu. S výsledky 
své práce pak seznamoval spoluobčany 
v Přibyslavském občasníku a později 
i Přibyslavském čtvrtletníku, jehož vznik 
inicioval a který také úspěšně redigoval. Jeho 
vtipné postřehy i obsažné články se setkávaly 
se zájmem čtenářů, byly přínosné.

Nejzákeřnější nemoci čelil statečně řadu 
let a stále pracoval až do posledních dnů. 
Tvořivá práce byla jistě jeho osobní potřebou, 
zároveň však přínosem pro spoluobčany, pro 
obec, pro rodné město. Jeho dílo nesmí být 
zapomenuto.

Zdeněk Pátek

Nejedlý
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HODINY – KLENOTY
Není krásnější dárek, než jedinečný ručně zhotovený šperk 

vytvořený přímo pro Vaši milovanou osobu.

ZDENĚK BENC – HODINÁŘ A ZLATNÍK, BECHYŇOVO NÁM. 52, 58222 PŘIBYSLAV
mobil: 604574388  e-mail: benc@klenotybenc.cz

www.klenotybenc.cz

Dobrý klenotník  je jako rodinný přítel.

Zakázková výroba šperků, diamantových šperků
a snubních prstenů přímo v naší dílně v Přibyslavi!

Prodej zlatých a stříbrných šperků, hodin, hodinek a budíků. 
Opravy šperků, renovace rodinných šperků a jejich čištění. 

Opravy starožitných hodin a hodinek.
Prodej a výměna monočlánků do hodinek , sluchadel a jiných zařízení.

Výkup zlata a stříbra



Inzerce / Pozvánky Str. 21prosinec 2011

        Vodoinstalace
          -topení

Provádí tyto instalatérské práce:                                                      
- Rozvod vodoinstalace v plastu,mědi (pájením i press) a kovu
- Montáž odpadního potrubí z PVC, HT a KG
- Instalaci ohřívačů, van, klozetů, baterií, sprch. koutů atd.
- Montáž topení z mědi a plastu 
- Podlahové topení (Alpex, Rehau, Unipipe i jiné)
- Montáž vodoměrů (repasování zajistíme) 
- Dále nabízíme:

- Rekonstrukci vodoinstalace v byt. jádře i  stoupaček
- Nerezové  ohřívače zn. Ariston  smaltované  i Dražice, Tatramat 
-   Velká sleva na radiátory zn. Korádo 
- Kotle na tuhá paliva, elektrokotle 
- Koupelnový nábytek – včetně doplňků
- Zpracování nabídky předem – zdarma
- Jsme plátci  DPH, 25 let praxe v oboru
- Tel. 732514783,   

e-mail: Vodo-Top.Nemec@seznam.cz
- Krátké dodací lhůty 

ZA PL ASTIK AMI MICHAL A OLŠIAK A

W W W.J U DAC R E ATIV E.C Z

ORIGINÁLNÍ NEJEN VÁNOČNÍ DÁREK!

Rodinné knihkupectví 
Šemrincová (Žďár n. Sáz.)

Cukrárna U tří hvězd 
(Zámek Žďár)

IC – Stará radnice (Žďár n. S.)
v novinových stáncích

v obchodních centrech 
v knihovnách 

a na obecních úřadech
v obcích s Olšiakovými  sochami

ale i v obcích sousedících.

O
BJEDNÁVKY PEXESA NA ADRESE: info@

judacreative.cz

PEXESO URČITĚ ZAKOUPÍTE 
NA TĚCHTO MÍSTECH:

SOUČÁSTÍ HRY JE MAPKA  
„POHÁDKOVÉ ŽĎÁRSKO“ A ZÁPISNÍČEK 

MALÉHO CESTOVATELE

W W W.JUDACRE A

Rodinné knih
Šemrincová (Žďá

Cukrárna U 
(Zám

tará radnice (Žď
v novinových 

v obchodních c
v kni

a na obecních 
v obcích s Olšiakovými  

ale i v obcích sous

PEXESO URČITĚ ZAK
NA TĚCHTO M

SE:info@
judacreativ

MALÉHO CESTO

ZA PL ASTIK AMI MICHAL A OLŠIAK A
SOUČÁSTÍ HRY JE MAPKA  

ISNÍČEK 
OVATELE

„POHÁDKOVÉ ŽĎÁRSKO“ A ZÁPI
MALÉHO CESTO

IC – Sta
tive.cz • Knihovna – informační 

centrum Přibyslav
• Rodinné knihkupectví 

Šemrincová (Žďár n. Sáz.)
• Cukrárna U tří hvězd 

(Zámek Žďár)
• IC – Stará radnice 

(Žďár n. Sáz.)
v obchodních centrech, 

knihovnách a na obecních 
úřadech v obcích se sochami 

Michala Olšiaka 

www.judacreative.cz
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kZm Přibyslav
I N F O R M U J E

od 1. prosince 2011 Bez stromečku nejsou vánoce - výstava Kurfürstův dům  MAS Havlíčkův kraj, ostatní- 
od. 1. prosince 2011 Zimní radovánky – výstava fotografi í kulturní dům  KZM Přibyslav- 
od 1. prosince 2011 Obrazy ze Žďárska – prodejní výstava kulturní dům  KZM 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  kulturní dům  KZM Přibyslav- 
 – DS Přib. Pimprlata  
5. 12. 2011 od 17.30 h. do 20.00 h. Peklo 2011 radniční sklepy  Skautské středisko Goliath,KZMP- 
9. prosince 2011 v 19.00 Češi v Afganistánu – beseda sál radnice  Mladí křesťanští demokraté- 
 10. prosince 2011 v 16.00 h. Hudební intermezzo kulturní dům  ZUŠ pobočka Přibyslav- 
 11. prosince 2011 ve 14.00 h. Filmový klub – Jan Pavel II.-Hledal jsem Vás farní sál  Římskokatolická farnost,KZMP- 
 13. prosince 2011 ve 14.30 h. Lucie noci upije… sál radnice  SPCCH ČR ZO Přibyslav,KZMP- 
 15. prosince 2011 v 8.30 h. Zájezd do Hlinska   SPCCH ČR ZO Přibyslav- 
 16. prosince 2011 v 15.00 h. Vánoční výstava školní družina  ŠD a ŠK Přibyslav- 
 17. prosince 2011 od 9.00 h. Vánoční výstava školní družina  ŠD a ŠK Přibyslav- 
 17. prosince 2011 v 19.30 h. Filmový klub kulturní dům  KZM Přibyslav- 
 od 19. do 27. prosince 2011 Výstava Betlémů bývalá škola v Modlíkově  MAS Havlíčkův kraj,SPOZ Modlíkov- 
 24. prosince 2011 v 16.00 h. Dětská vánoční mše farní kostel  Římskokatolická farnost- 
 24. prosince 2011 ve 24.00 h Půlnoční mše svatá farní kostel  Římskokatolická farnost- 
 25. prosince 2011 v 8.00 a 9.30 h. Slavnost narození Páně - mše svaté  farní kostel  Římskokatolická farnost- 
 25. prosince 2011 v 16.00 h. Pojďme všichni k jesličkám – dětská scénka farní kostel  Římskokatolická farnost- 
 26. 12. 2011 v 8.00 a v 9.30 h. Svátek sv. Štěpána – mše svaté farní kostel  Římskokatolická farnost- 
 26. prosince 2011 v 19.00 h. Zpívejme všichni koledy farní kostel  Římskokatolická farnost- 
   1. ledna 2012 v 8.00 a v 9.30 h. Novoroční mše svaté farní kostel  Římskokatolická farnost- 
   7. ledna 2012 od 14.00 h. Tříkrálová sbírka město Přibyslav a okolí  Charita Česká republika- 
   7. ledna 2012 v 18.00 h Tříkrálový koncert farní kostel  La Via- 
   8. ledna 2012 od 14.00 h. Tříkrálová sbírka – pokračování město Přibyslav a okolí  Charita Česká republika- 

Městská knihovna Přibyslav
Po zavřeno 13.00–17.00
Út 8.00–12.00 13.00–17.00
St zavřeno 13.00–17.00
Čt zavřeno zavřeno
Pá 8.00–12.00 13.00–17.00
So 9.00–11.0 zavřeno
tel.: 569 484 257
e-mail: knihovna@pribyslav.cz

Pokud chcete, aby vám byl elektronicky zasílán  PŘEHLED AKCÍ, stačí poslat e-mail z dané adresy 
a jako předmět uvést: Žádost o zasílání kulturního přehledu. Zprávu pošlete na adresu: ic@pribyslav.cz

Informační centrum
Městské muzeum
Přibyslav
(1. 10. 2011–30. 4. 2012)
Po 8.00–12.00 13.00–17.00
Út 8.00–12.00 13.00–17.00
St 8.00–12.00 13.00–17.00
Čt 8.00–12.00 13.00–16.00
Pá 8.00–12.00 13.00–17.00
So 9.00–11.00 zavřeno
Ne                   zavřeno  
tel.: 569 484 361
e-mail: ic@pribyslav.cz

   7. ledna 2012 v 18.00 h Tříkrálový koncert farní kostel  La Via   7. ledna 2012 v 18.00 h Tříkrálový koncert farní kostel  La Via   7. ledna 2012 v 18.00 h Tříkrálový koncert farní kostel  La Via   7. ledna 2012 v 18.00 h Tříkrálový koncert farní kostel  La Via
   8. ledna 2012 od 14.00 h. Tříkrálová sbírka – pokračování město Přibyslav a okolí  Charita Česká republika   8. ledna 2012 od 14.00 h. Tříkrálová sbírka – pokračování město Přibyslav a okolí  Charita Česká republika

Městská knihovna Přibyslav
Po zavřeno 13.00–17.00
Út 8.00–12.00 13.00–17.00
St zavřeno 13.00–17.00

Pá 8.00–12.00 13.00–17.00

stačí poslat e-mail z dané adresy 
ic@pribyslav.cz


