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Poděkování KDU-ČSL
Děkujeme všem voličům 
v  Přibyslavi, kteří svým hla-
sem podpořili kandidáty 
KDU-ČSL! Celkově jsme 
s počtem 17,16 % hlasů skončili druzí, což znamená 
zisk tří mandátů v zastupitelstvu a posílení o jeden 
mandát oproti minulému volebnímu období. 
Je to výborný výsledek a rovněž velký závazek k práci 
pro blaho města a jeho občanů. Získané důvěry si vel-
mi vážíme a těšíme se na spolupráci se všemi občany.

Mgr. et Mgr. Jan Málek a Michael Omes 

Komunální volby 
Všichni oprávnění voliči 
nevyslyšeli moje pozvání 
v  minulém vydání Přiby-
slavského občasníku a ke 
komunálním volbám ve 
dnech 10. a 11. října 2014 
nepřišli. Těch 52,17  %, 
kteří volili, navolili zastu-
pitelstvo města a zase 

je z  toho tradiční „přibyslavská bramboračka“. ODS 
oslabila (–1 mandát), má 3 mandáty, KDÚ-ČSL po-
sílila (+1 mandát), má 3  mandáty, ČSSD oslabila 
(–1  mandát), má 2 mandáty, NPP oslabili (–1 man-
dát), mají 2 mandáty. Nová volební uskupení uspěla, 
Přibyslav 2014 má 2 mandáty, ANO 2011 má 2 man-
dáty. KSČM má 1  mandát. Z  tohoto výsledku není 
jasný vítěz, protože se počítají mandáty, ne procenta 
a umístění podle počtu hlasů. V období, kdy píši ten-
to příspěvek, probíhají povolební vyjednávání. Hnutí 
ANO nekomplikuje povolební vyjednávání. Za dané 
situace chápeme, že starosta by měl vzejít ze stran 
buď z KDÚ-ČSL, nebo z ODS. ANO se uchází o mís-
to v radě města. Získáme-li ho, bude to v souladu se 
ziskem 2 mandátů.

Poděkování
Velmi děkujeme voli-
čům ANO 2011 za jejich 
hlasy a vážíme si této 
podpory. Děkuji i za 

sebe, že mohu díky hlasům voličů pokračovat v práci 
pro město. Jsem nyní jediný člen zastupitelstva, který 
je, v tomto nejvyšším orgánu města Přibyslav, nepře-
tržitě od roku 1990.

Moje mise ve funkci starosty končí. Za celé obdo-
bí jsem pracoval vždy s cílem prospět rozvoji města. 
Odcházím do politického důchodu s  pocitem dobré 
a poctivě vykonané práce. Děkuji za příležitost, že 
jsem, po éře mých předchůdců, mohl prosadit i své 
vize rozvoje města Přibyslav. Záměry, které jsem si 
v  roce 2001, po zvolení do funkce starosty, stanovil, 
jsem všechny splnil. Jejich přehled by zabral hodně 
řádků v tomto příspěvku, a proto je nevypisuji. Čas již 
ukázal, že byly správné, protože dobře slouží svému 
účelu. Generální rekonstrukci základní školy dokončí 
můj nástupce. Vzhledem ke stavu stavby mohu kon-
statovat, že i tuto tolik potřebnou a největší investici 
města se mi podařilo zrealizovat. Řádný chod města, 
jeho místních částí, všech jeho součástí, byl vždy a j e 
i nyní plně a bezproblémově zajištěn. Jsou nastartová-
ny další rozvojové záměry.

Za spolupráci děkuji všem zastupitelům, které jsem 
měl tu čest vést a kteří mi pomohli záměry zrealizovat. 
Děkuji všem zaměstnancům, kteří za mého působení 
ve funkci starosty dobře pracovali a pracují ve struktu-
rách města Přibyslav. Děkuji vám všem, kteří jste mě 
po celou dobu podporovali. Nezlobím se na ty, kteří 
mně házeli klacky pod nohy, případně jen okopáva-
li kotníky. Poslední dík směřuji své rodině. Měl jsem 
a mám v ní opravdovou podporu a zázemí. S radostí 
se jí nyní budu věnovat a splácet dluh, který mi vznikl 
při výkonu veřejné funkce.

Novému vedení přeji, aby mělo vždy na paměti, 
že funkce jsou jim jen dočasně svěřeny a že se od nich 
očekává především práce pro rozvoj města a pro spo-
kojenost jeho obyvatel.

Přeji nám šťastnou budoucnost ve městě Přibyslav. 
Rád se s vámi se všemi budu potkávat.

Mgr. Bc. Jan Štefáček,
starosta města Přibyslav v období 2001–2014

Poděkování voličům
Touto cestou bychom rádi poděkovali všem voličům, 
kteří nám ve volbách do zastupitelstva města 
odevzdali hlasy. Jako nově kandidující subjekt nás těší 
volební úspěch. Náš výsledek je srovnatelný hned se 
třemi zavedenými skupinami kandidátů.  Děkujeme 
také všem kandidátům, příznivcům naší strany, 
kteří se aktivně podíleli na předvolební kampani. 
Vaší podpory si velmi vážíme a je pro nás motivací 
a  závazkem k další práci. 

sdružení nezávislých kandidátů  
PŘIBYSLAV 2014  

Volby skončily, volební místnosti uzavřeny
Vážení spoluobčané,
tyto řádky píši v  době, kdy 
ještě není zvolen starosta, 
místostarosta, radní,...

Uzávěrka tohoto čísla toto 
vše předbíhá. Rád bych Vám 
všem poděkoval za Vaši účast ve volbách, rozhodujete 
o místě, kde žijeme. Zvláště děkuji Vám, kteří jste 
dali podporu naší straně, České straně sociálně 
demokratické. Budeme pracovat v  zastupitelstvu 
stejně usilovně jako dosud, ve prospěch nás všech. 
Jsme připraveni podílet se na řízení a rozvoji města, 
ne však zastávat pozice ve vedení města za každou 
cenu. Hlavním úkolem bude dokončení rozestavěné 
školy, ale následně i splácení přijatého úvěru. V rámci 
možného rozpočtu potom dokončení místních 
komunikací ve městě a našich obcích. Ne vše je jen 
o   penězích. Spousta věcí se dá řešit s  minimem 
nákladů nebo jen lepší organizací práce. Spolky 
a spolková činnost rovněž nejsou dírou do rozpočtu, 
ale jejich podpora zkvalitní život nás všech.

Jelikož jsem plně vytížen zastupováním Vás všech 
na úrovni Kraje Vysočina, přijal jsem desáté místo 
na kandidátní listině ČSSD. Vaše preferenční hlasy 
rozhodly o tom, že budu zastupitelem v našem městě. 
Tento Váš vzkaz beru vážně a velice si Vaší důvěry 
vážím. Budu zastupovat všechny občany Přibyslavi tak, 
aby naše město bylo městem moderním, kulturním 
a přátelským, ve kterém se nám bude dobře žít a kde 
budou chtít žít i naše děti. Není to předvolební klišé, 
je to slib po skončených volbách.  Děkuji Vám všem 
za moji podporu.

 Ing. Libor Joukl
 předseda ČSSD Přibyslav

Vážení občané,
rád bych vám jménem 
svým i jménem svých 
spolukandidátů za ODS poděkoval za vaši velkou 
podporu v  letošních komunálních volbách, která se 
projevila nejen ve velkém počtu hlas ů, které jste nám 
dali a kterých si velmi vážíme, ale i v mnoha osobních 
setkáních s  vámi. Dali jste nám důvěru a mandát 
k tomu, abychom naplňovali naše společné představy 
o chodu a rozvoji města, a to pro nás znamená vel-
kou odpovědnost. Povolební jednání jsme zahájili 
s  KDU-ČSL, která stejně jako my získala 3 mandáty 
v zastupitelstvu. Tato jednání na základě společných 
programových priorit proběhla úspěšně a v  době, 
kdy píši tyto řádky, se společně chystáme na jednání 
s dalšími politickými subjekty, abychom mohli vytvořit 
fungující koalici a vedení radnice ku prospěchu 
občanů Přibyslavi. Ještě jednou děkujeme za vaše 
hlasy a za vaši důvěru.

Martin Kamarád 
předseda MS ODS Přibyslav

Krok vpřed
Na úvod dnešního příspěvku bych rád poděkoval 

všem, kteří mne podpořili svým hlasem v  těchto ko-

munálních volbách. Množství hlasů, které jsem ob-

držel, je pro mne skutečným závazkem, zvláště když 

uvážíme, že v  Přibyslavi soutěžilo ve volbách sedm 

politických uskupení. 

Město v  současnosti dokončuje několik zásadních 

staveb, jejichž realizace překročí hranice volebního 

období. Je to především stavba základní školy, která 

pokračuje podle harmonogramu. Pokud se neobjeví 

nějaké zásadní problémy, měla by být dokončena do 

konce tohoto kalendářního roku. S tím souvisí i nákup 

nového vybavení počítačovou technikou i nábytkem 

pro rekonstruované části školy. V Dobré bude na kon-

ci října dokončena stavba chodníku spolufi nancovaná 

ze SFDI. Touto stavbou chceme zvýšit bezpečnost 

chodců ohrožovanou silným provozem na hlavní sil-

nici. V Dolní Jablonné by měly být dokončeny stavby 

polních cest fi nancované z  prostředků Státního po-

zemkového úřadu. Všechny tři stavby jsou realizovány 

s využitím různých dotačních titulů.

V novém volebním období nesmíme zůstat stát na 

místě. Je třeba zdárně dokončit tyto stavby a jejich 

vyúčtování a je třeba se připravit na období, kdy bu-

deme splácet největší dluh v historii města. Nesmí se 

opomíjet běžná údržba města a integrovaných obcí, 

je nutné jednat o dalších pozemkových úpravách 

v  obcích, realizovat drobnější investice, které jsme 

občanům slíbili. K  tomu, abychom toto vše dokázali 

a nastartovali další investice, budeme potřebovat spo-

lupráci všech, kteří byli v novém volebním období do 

zastupitelstva zvoleni. 

V době, kdy píši tyto řádky, probíhají důležitá jedná-

ní o tom, jaký program bude realizován v následujícím 

období a kdo město povede. Přeji nám všem, aby toto 

povolební vyjednávání dopadlo ke spokojenosti a ku 

prospěchu občanů Přibyslavi a integrovaných obcí.

Martin Kamarád
místostarosta města

Poděkování
Kandidáti za KSČM do Zastupitelstva 
města Přibyslav děkují všem voličům 
za jejich hlasy.

k andidáti za KSČM
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Z Městského úřadu Přibyslav
V  říjnu 2014 proběhly v  našem městě dvě významné 

události. První z nich byly volby do Zastupitelstva města 

Přibyslav a druhá již 16. ročník Výstavy ovoce, zeleniny, 

medu a brambor Přibyslavska. Na organizaci obou těch-

to akcí se významně podíleli zaměstnanci města Přiby-

slav, kterým tímto za jejich pomoc při pořádání těchto 

akcí děkuji. 

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ Přibyslav

Odbor životního prostředí 
V  měsíci listopadu již nebude prováděno ošetřování 

stromů, nastává období kácení. Se žádostmi o kácení se 

obracejte na náš odbor. 

Protože nedošlo ke zlepšení situace v třídění odpadů 

a v komunálním odpadu se stále nachází velké množství 

plastů, odbor životního prostředí opět uvádí některá zá-

kladní fakta o třídění odpadů:

Třídění odpadů je ze zákona o odpadech povinností 

každého občana České republiky, vyplývá to zejména 

z  plánu odpadového hospodářství ČR a dále z  úmluv, 

které Česká republika podepsala s Evropskou unií. 

Občané by měli vědět, že: 

- igelitové sáčky patří do kontejneru na plasty, nemusí 

být úplně čisté, mohou být ušpiněné, ale neměly by ob-

sahovat zbytky. Technologie, která zpracovává použité 

plasty, lehce odstraní zbytky biologických materiálů. 

- lahve od oleje, kečupu, některých prostředků na čiště-

ní atd. se nemusí intenzivně dočista vymývat, měly by 

ale být prázdné. Patří do kontejneru na plasty. Totéž 

platí i o kelímcích od jogurtů nebo jiných plastových 

obalech, které mohou být částečně znečištěné, neměly 

by ovšem obsahovat zbytky

- kartony od mléka patří do kontejneru na plasty.

- papírové krabice patří do kontejneru na papír, ne vedle 

něj. Je třeba je složit a vložit do kontejneru. 

Pro občany Přibyslavi a místních částí je uložení na sběr-

ný dvůr Ronov nad Sázavou kdykoli v  pracovní době 

ZDARMA. Každý, kdo třídí odpady, přispěje k  tomu, 

že  odpad neskončí na skládce a chrání tak životní pro-

středí. Na skládku můžete kdykoli zdarma odvést ko-
munální odpady. Ostatní odpady dodané na skládku se 

zpoplatňují i pro občany města Přibyslav a jeho místních 

částí. Na skládce mohou občané Přibyslavi a místních 

částí uložit i problémový odpad s azbestem (eternit) za 

částku 1.300 Kč za tunu odpadu (bez DPH). Kdo není 

naším občanem, musí platit plnou částku, která činí 

10.000 Kč za tunu (bez DPH). 

Všechny ceny jsou uvedeny v ceníku města Přibyslav, 

který je k dispozici na webových stránkách města nebo 

na odboru životního prostředí. Pro lepší orientaci jej níže 

uvádíme. Vysoké ceny uvedené u některých odpadů pro 

cizí fyzické či právnické osoby mají smysl v  tom, že od-

pady těchto katalogových čísel lze likvidovat zákonným 

způsobem efektivněji, než uložením na skládku či sběrný 

dvůr. Vysoká částka u azbestových odpadů má za úkol 

odradit cizí fi rmy od ukládání odpadů z azbestu na naši 

skládku. O výjimkách z ceníku rozhoduje Rada města. 

Mgr. Ludmila Řezníčková
vedoucí OŽP

Odbor správy a údržby
V říjnu byl Radou města Přibyslav schválen Plán zimní 

údržby na zimní období 2014/2015. Tak, jako každý 

rok, bude zajišťovat zimní údržbu místních komunikací 

v  místních částech Utín, Hřiště, Poříčí, Česká Jablonná, 

Dolní Jablonná, Dolní Jablonná komunikaci kolem Dvo-

řákových č. p. 26 až k Štefkovým k č. p. 20, komunikaci 

od autobusové čekárny na křižovatce u Dolní Jablonné 

po silnici Přibyslav – Polná, Dvorek, Uhry a Dobrá, včet-

ně komunikace pro pěší z ulice Tyršova do obce Dobrá 

pan Ivo Šimanovský. Dále zajistí ruční odklízení sněhu na 

chodníku po levé straně ulice Hesovská, a to od ulice Ra-

šínova po ulici Jiráskova. V Keřkově bude udržovat místní 

komunikace Sativa a.s., v Ronově nad Sázavou a přiděle-

né ulice v Přibyslavi, dle plánu zimní údržby, fi rma Osiva.

V  průběhu měsíce října byl především prováděn úklid 

veřejných prostor a cyklostezky od spadaného listí; práce 

budou i nadále (pokud počasí dovolí) pokračovat. Záro-

veň, díky vlídnému počasí, byla provedena seč zeleně ve 

vybraných lokalitách města.

Dále byly vyčištěny svody, okapy na nemovitostech ve 

vlastnictví města a kanalizační vpusti. Byly nahlášeny po-

ruchy veřejného osvětlení v Přibyslavi, v místních částech 

Poříčí, Utín a Keřkov, které byly operativně odstraněny. 

Na požadavek občanů Přibyslavi jsme prozatím instalo-

vali jednu lampu veřejného osvětlení v lokalitě „úvoz“ do 

Dobré. Naším záměrem je osvětlení rozšířit, což bude 

investicí následujícího roku. Dále bylo instalováno osvět-

lení na okraji místní části Ronov n/S.

Naši pracovníci provedli „vyčištění“ lokality pod by-

tovým domem v ulici Nerudova. Bylo odstraněno poni-

čené, nefunkční oplocení, provedeno urovnání terénu 

a odbagrování kmene po skáceném stromu. Instalovali 

jsme odpadkový koš v ulici Rašínova a na dětském hřišti 

Nerudova. V součinnosti s KSÚS Vysočiny byly provede-

ny opravy výtluků na komunikacích v místních částech 

Ronov n/S. a Utín. Jak bylo uvedeno v  minulém čísle 

občasníku, po opravě propustku byl dokončen i povrch 

propustku u cyklostezky. V místní části Poříčí bylo prove-

deno vyčištění příkopu podél místní komunikace.

Na základě informací o výskytu hlodavců v ulici Vy-

šehrad byla provedena odbornou fi rmou deratizace 

této lokality nad rámec deratizací prováděných fi rmou 

VAK a.s. Havlíčkův Brod.

Tak, jako každý rok, jsme se podíleli na přípravách 

„bramborářských dní“, které náš odbor zabezpečuje pře-

devším po stránce technické.

I tento (poslední) měsíc pracovníci veřejně prospěš-

ných prací prováděli průběžný úklid náměstí, přilehlých 

ulic města a další pomocné práce dle potřeby odboru. 

Za  odvedenou práci bych jim touto cestou chtěla po-

děkovat a věřím, že jejich nabídky „práce“ bude město 

využívat i rok následující.

Z oblasti bytového hospodářství – od 1. 1. 2015 bude 

uvolněn nebytový prostor na Bechyňově náměstí čp. 40, 

viz inzerát v tomto čísle občasníku. V současné době ne-

jsou volné žádné byty.

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSU

Odbor hospodářsko-správní
Rozpočet města
Zastupitelstvo města na svém 36. veřejném zasedání dne 

24. září 2014 schválilo rozpočtové opatření č. 6 k  roz-

počtu města na rok 2014. Rozpočtové příjmy města po 

tomto rozpočtovém opatření dosáhly 80.081.052,55 Kč 

a výdaje 142.927.632,33 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji 

tvoří fi nancování. 

V  rámci rozpočtového opatření č. 6 došlo ke zvýšení 

příjmů o 15.000,00 Kč z  důvodu vyšších splátek půjče-

ných prostředků od obyvatelstva. 

Největší výdajovou položkou rozpočtového opatření 

č. 6 jsou investiční výdaje na modernizaci a rozšíření 

ZŠ Přibyslav – 4. etapa (fi rma UNISTAV, a.s.) ve výši 

567.102,80 Kč a dodávka vybavení ZŠ Přibyslav ve výši 

5.600.000,00 Kč. Dále se jedná o výdaje spojené s opra-

vou kanalizace Dobrá pod chodníkem podél silnice I/19 

ve výši Kč 476.932 Kč a její projektovou dokumentací ve 

výši 10.464,00 Kč, s chodníkem podél silnice I/19 v Dob-

ré (dodatek č. 1) ve výši 48.622,64 Kč a s přídavným za-

řízením (snímač a notebook) na váhu na skládce odpadů 

ve výši 42.235,00 Kč. Bylo také schváleno poskytnutí 

fi nančních darů TJ Sokol Přibyslav, OS Trojka a SDH Dol-

ní Jablonná v celkové výši 50.000,00 Kč.

Kapitálová rezerva je po RO6 ve výši 343.845,29 Kč.

Plnění rozpočtu města k 30. 9. 2014 je následující:

Daňové příjmy činí 54.538.666,23 Kč, t. j. 86,87 % roz-

počtovaných daňových příjmů. Nedaňové příjmy jsou ve 

výši 2.717.091,97 Kč, kapitálové příjmy 555.810,00 Kč 

a přijaté transfery 5.957.707,79 Kč. Příjmy celkem ve výši 

63.769.275,99 Kč tvoří 79,63 % schváleného rozpočtu.

Běžné výdaje k tomuto datu činí 34.692.626,08 Kč, 

kapitálové výdaje pak 42.664.118,02 Kč. Celkové výdaje 

jsou ve výši 77.356.744,10 Kč, což je 54,12 % schvále-

ných výdajů na letošní rok.

Investiční výdaje na rekonstrukci, dostavbu a moder-

nizaci Základní školy činí k 30. 9. 2014 Kč 35.525.127,19 

což je 44,97 % z rozpočtovaných nákladů roku 2014 ve 

výši 78.996.939,75 Kč.

Finanční plán
Finanční plán hospodářské činnosti předpokládá na rok 

2014 výnosy ve výši 20.440.035 Kč a náklady ve výši 

12.386.900 Kč. 

Výsledek hospodářské činnosti činí celkově k  30. 9. 

2014 Kč 11.273.253, podle jednotlivých organizací je 

následující: lesy 333.168 Kč, Kč, skládka 4.925.376 Kč, 

SZMP 580.852 Kč, správa majetku 588.441 Kč, kabelo-

vá televize 1.352.756 Kč, všeobecná správa 177.728 Kč 

a pronájmy 3.314.932 Kč. 

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS

Odbor výstavby
Politika územního rozvoje ČR. Politika územního roz-

voje ČR je obecně nástrojem územního plánování s ce-

lostátní působností. Není to územní plán České republiky 

(neumisťuje přesně záměry), ale strategický dokument, 

jehož hlavním účelem je koordinovat kraje a obce v  je-

jich územně plánovací činnosti a koordinovat tvorbu 

resortních koncepcí, které se promítají do území. Politika 

územního rozvoje ČR zajišťuje územní ochranu záměrů 

pro jejich možnou budoucí realizaci. Ve stavebním záko-

ně je zakotvena hierarchie v závaznosti – Politika územ-

ního rozvoje ČR je závazná pro nižší nástroje územního 

plánování, kterými jsou zejména zásady územního roz-

voje krajů (v  našem případě Zásady územního rozvoje 

Kraje Vysočina) a na úrovni obcí to jsou územní plány 

a regulační plány. Nejvíce jsou Politikou územního roz-

voje ČR dotčeny rozvojové záměry dopravní a technické 

infrastruktury, zejména z důvodu zohlednění nových do-

kumentů, např. revize evropské dopravní sítě a evropské 

energetické sítě. Pořizovatelem a garantem projednání 

Politiky územního rozvoje ČR je Ministerstvo pro místní 

rozvoj. 

Miloš Šimek
vedoucí OV

Zprávy z Pečovatelské služby Přibyslav
V  měsíci říjnu nebyl chod pečovatelské služby ovlivněn 
žádnou mimořádnou ani nouzovou situací, která by za-
příčinila snížení kvality poskytování služeb, snad pouze 
nemoc některých zaměstnanců. Ovšem díky nasazení 
pečovatelek mohly veškeré služby proběhnout v normál-
ním režimu.

V rámci Týdne sociálních služeb byla realizována beseda 
se zaměstnanci České obchodní inspekce. Besedu vedl náš 
spoluobčan pan Košťál. Bohužel nikdo z veřejnosti nepro-
jevil o problematiku týkající se obchodních vztahů a  ob-
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chodního práva zájem, což je velká škoda, protože mnoho 
věcí, na které jsme byli zvyklí, se s platností nového občan-
ského zákoníku změnilo. Beseda tak, díky nezájmu veřej-
nosti, trvala pouze zhruba hodinu, kdy jsme se společně 
se zaměstnanci KZMP ptali právě na změny, které  vešly 
v platnost s novým občanským zákoníkem.

Za spolupráci děkujeme České obchodní inspekci, 
jmenovitě panu Košťálovi a zaměstnancům Kulturního 
zařízení města Přibyslav.

Mimo pravidelných akcí proběhla v samotném závěru 
měsíce října tradiční podzimní sbírka použitého ošacení 
pro Diakonii Broumov, všem dárcům děkujeme. 

Bc. Karel Březina
vedoucí PS

Ceník za uložení odpadů na skládce
   Základní 

poplatek
Finanční 
rezerva

Základní 
cena

Cena bez 
DPH

Cena s 
DPH

 
 

Odpady kategorie – Komunální
– smluvní obce

500 100 295 895 954 Kč/t

Základ DPH 15% 395 Kč

Odpady kategorie – Ostatní
 – smluvní obce

500 35 360 895 978 Kč/t

Základ DPH 21 % 395 Kč

Odpady kategorie – Komunální 
 – ostatní subjekty

500 100 514 1.114 1.243 Kč/t

Základ DPH 21% 614 Kč

Odpady kategorie – Ostatní
 – ostatní subjekty

500 35 765 1.300 1.468 Kč/t

Základ DPH 21% 800 Kč

Odpady kategorie – Ostatní
 – smluvní subjekt Miloslav Odvárka – ODAS

500 35 715 1.250 1.408 Kč/t

Základ DPH 21% 750 Kč

Odpady kategorie – Komunální
 – smluvní subjekt ŽĎAS a.s.

500 100 250 850 924 Kč/t

Základ DPH 21% 350 Kč

Odpady kategorie – Ostatní
 – smluvní subjekt ŽĎAS a.s.

500 35 315 850 924 Kč/t

Základ DPH 21% 350 Kč

Katalogové 
číslo odpadu

Základní 
poplatek

Finanční 
rezerva

Základní 
cena

Cena bez 
DPH

Cena s 
DPH

 
Stavební materiál obsahující azbest
– občané města Přibyslav a město 
Přibyslav

17 06 05 500 35 765 1.300 1.468 Kč/t

Stavební materiál obsahující azbest
– ostatní subjekty

17 06 05 500 35 9 465 10.000 11.995  Kč/t

Uliční smetky
– pro všechny producenty odpadu

20 03 03 0 100 514 614 743 Kč/t

Zemina a kamení
– pro všechny producenty odpadu

17 05 04 0 35 65 100 121 Kč/t

Vytěžená hlušina
– pro všechny producenty odpadu

17 05 06 0 35 65 100 121 Kč/t

Hlušina a další odpady z praní 
a čištění nerostů
– pro všechny producenty odpadu

01 04 12 0 35 65 100 121 Kč/t

Odpadní štěrk a kamenivo
– pro všechny producenty odpadu

01 04 08 0 35 65 100 121  Kč/t

Jiná hlušina
– pro všechny producenty odpadu

01 04 08 0 35 65 100 121  Kč/t

Uvedené ceny jsou dle zákona o odpadech 185 / 2001 Sb. složeny ze základního, rizikového poplatku,
fi nanční rezervy, skládkovného a DPH.

Mgr. Ludmila Řezníčková
vedoucí OŽP

P R O N Á J E M 
N E B Y T O V Ý C H 

P R O S T O R
***

Město Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČ 00268097

nabízí od 1. 1. 2015 k pronájmu nebytové prostory, tj. 
prodejnu, sklad a sociální zařízení o celkové výměře 60 m2 

v přízemí na adrese:
Bechyňovo náměstí 40, 582 22 Přibyslav

V současné době se zde nachází sběrna šatstva a obuvi – 
SLUŽBY Marcela Stejskalová.

***
Své žádosti zasílejte nejpozději

do 14. listopadu 2014 na adresu:
Městský úřad Přibyslav
odbor správy a údržby

Ing. Ivana Hla díková

Za „nevídaného zájmu“ z řad veřejnosti proběhla beseda 
s panem Košťálem 
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Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 8. 10. 2014
220/2014 RM Rada města Přibyslav souhlasí s podepsáním dodatku č. 7 

ke  smlouvě o  dílo na kompletní dodávku stavby „Rekon-
strukce a dostavba ZŠ Přibyslav“ mezi městem Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582  22  Přibyslav, IČ  00268097 
a sdružením fi rem ZŠ Přibyslav: Metrostav a. s., Koželuž-
ská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň, IČ 00014915, (vedou-
cí člen sdružení) a Stavointerier s. r. o., Kozí 201, 580 01 
Havlíčkův Brod, IČ 25943367, (člen sdružení).
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 10/2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Výběrové 
řízení

221/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o provádění zimní 
údržby komunikací v souladu se schváleným plánem zim-
ní údržby pro období 2014/2015 mezi městem Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582  22  Přibyslav, IČ  00268097 
a fi rmou Osiva, a. s., Bělohradská 3304, 580 02 Havlíčkův 
Brod, IČ 48171069.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 10/2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0

Smlouva

222/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o provádění zimní 
údržby komunikací v souladu se schváleným plánem zimní 
údržby pro období 2014/2015 mezi městem Přibyslav, Be-
chyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a fi rmou 
Sativa Keřkov, a. s., Na Popelce 3187/12a, 150 00 Praha 
Smíchov, IČ 474 69 447.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 10/2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0

223/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o provádění zimní 
údržby komunikací v souladu se schváleným plánem zim-
ní údržby pro období 2014/2015 mezi městem Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582  22  Přibyslav, IČ  00268097 
a panem Ivo Šimanovským, Utín  13, 582  22 Přibyslav, 
IČ 45909211.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 10/2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0

224/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o poskytnutí práv 
k užívání systému vismo, smlouvu o provozu systému vis-
mo (dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo ze dne 25. 6. 2001), 
předmětem smluv jsou produkty pro Mateřskou školu 
Přibyslav, obě smlouvy se uzavírají mezi městem Přiby-
slav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 
a fi rmou WEBHOUSE, s.  r. o., 143 00 Praha 4, Levského 
3187/6, IČ 25327054.
Odpovědnost: Jiří Koudela
Termín: 10/2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

225/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o poskytnutí práv 
k užívání systému vismo, smlouvu o provozu systému vis-
mo (dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo ze dne 25. 6. 2001), 
předmětem smluv jsou produkty pro Sportovní zařízení 
města Přibyslav, s.  r.  o., obě smlouvy se uzavírají mezi 
městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČ 00268097 a fi rmou WEBHOUSE, s.   r. o., 143 00 Pra-
ha 4, Levského 3187/6, IČ 25327054.
Odpovědnost: Jiří Koudela
Termín: 10/2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

226/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě 
o dílo č.  3/2014-680 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582  22  Přibyslav, IČ  00268097 a  společností 
STAVAK spol. s r. o., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod, 
IČ 15058786.
Odpovědnost: Martin Kamarád
Termín: 10/2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

227/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě 
o dílo č.  3/2014-680 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582  22  Přibyslav, IČ  00268097 a  společností 
STAVAK spol. s r. o., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod, 
IČ 15058786.
Cena díla je 1.990.529,66 Kč bez DPH.
Dodatek č. 2 je možné podepsat až po schválení příslušné-
ho rozpočtového opatření.
Odpovědnost: Martin Kamarád, Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 10/2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Uzávěrka 
příštího čísla
20. 11. do 12.00 hod.

228/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě 
o dílo „Chodník podél silnice I/19 v  Dobré“ mezi měs-
tem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22  Přibyslav, 
IČO 00268097 a společností EUROVIA CS, a. s., Národní 
10, 113 19 Praha 1, IČO 45274924. 
Odpovědnost: Martin Kamarád
                            Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 10/2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

229/2014 RM Rada města Přibyslav souhlasí s podepsáním dodatku č. 5 
ke smlouvě o dílo na kompletní dodávku stavby „Moder-
nizace a  rozšíření ZŠ  Přibyslav“ mezi městem Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a fi r-
mou UNISTAV, a. s., Příkop 6, 602 00 Brno, IČ 00531766.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 10/2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

230/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 3 k  nájemní 
smlouvě, kterou uzavřelo město Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582  22  Přibyslav, IČ  00268097 s  paní Janou 
Zvolánkovou na byt č.  6 v  domě Přibyslav, Příkopy 485, 
kterým se upravuje doba trvání nájmu od 1. 12. 2014 do 
30. 11. 2015.
Odpovědnost: Ing. Ivana Hladíková
Termín: 10/2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Pronájem

231/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o nájmu neby-
tových prostor, budovy Starého špitálu, Vyšehrad 271, 
Přibyslav, mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 
1, 582  22  Přibyslav, IČ  00268097 a Kulturně vzděláva-
cím centrem Harmonie, Tyršova  736, 582 22 Přibyslav, 
IČ 26614774.
Odpovědnost: Ing. Ivana Hladíková
Termín: 28. 11. – 1. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

232/2014 RM Rada města Přibyslav vyhlašuje záměr pronájmu nebyto-
vých prostor v  domě Přibyslav, Bechyňovo náměstí 40 a 
rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední desce po dobu 
15 dnů.
Odpovědnost: Ing. Ivana Hladíková
Termín: 10/2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Záměr

233/2014 RM Rada města Přibyslav souhlasí s omezením provozu Mateř-
ské školy Přibyslav v době podzimních prázdnin ve dnech 
27. a 29. 10. 2014.
Odpovědnost: Mgr. Naděžda Štouračová
Termín: 27. a 29. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Mateřská 
škola

234/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje plán zimní údržby místních 
komunikací ve městě Přibyslav a jeho částech pro období 
od 1. 11. 2014 do 31. 3. 2015.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 1. 11. 2014 – 31. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0

Obecní 
legislativa

235/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje vyřazení majetku, 5 polo-
žek dle přílohy k jednání.
Odpovědnost: Jiří Koudela
                           Marie Bártová
Termín: 12/2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Majetek

Mgr. Jan Štefáček, starosta Martin Kamarád, místostarosta



Str. 7LISTOPAD  2014 Zprávy z radnice



Zprávy z radnice LISTOPAD 2014Str. 8

Střípky z Výstavy ovoce, zeleniny, 
medu a brambor Přibyslavska
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Kontejnery na bioodpady (kompostovatelný odpad)
Kontejnery budou přistaveny vždy druhé pondělí v měsíci na určené stanoviště a budou tak v Přibyslavi 

rozestavěny po dobu tří týdnů v měsíci.

Den Místo 
přistavení 
(ulice)

Den Místo přistavení 
(ulice)

Den Místo přistavení 
(ulice)

Pondělí 10.11. gen. Luži Pondělí 17.11. Tržiště Pondělí 24.11. Cihlářská

Úterý 11.11. Bezručova Úterý 18.11. Jiráskova Úterý 25.11. Česká

Středa 12.11. Hesovská Středa 19.11. Vyšehrad Středa 26.11. Nerudova

Čtvrtek 13.11. Pecháčkova Čtvrtek 20.11. Příkopy Čtvrtek 27.11. Niklfeldova

Pátek 14.11. Žižkova Pátek 21.11. Na Vyhlídce Pátek 28.11. U Koupaliště

V místních částech a zahrádkářské osadě budou kontejnery na bioodpady rozmístěny takto: 

Utín 1. 11. - 2. 11.
Zahrádky u ACA 3. 11. - 4. 11.
Zahrádky u letiště 5. 11. - 6. 11.
Česká Jablonná 7. 11. - 9. 11.
Keřkov 28. 11. - 30. 11.

Další přistavení kontejnerů již bude pravděpodobně až v  jarních měsících a bude závislé na sněhových 

podmínkách. Pokud máte jiné požadavky na umístění kontejnerů na bioodpady, obraťte se na odbor 

životního prostředí Městského úřadu Přibyslav. 

Mgr. Ludmila Řezníčková
vedoucí OŽP

Zprávy ze školní 
družiny a školního 
klubu
Školní rok nám začal už před dvěma měsíci. Ten 

letošní začátek byl však trochu jiný. Zápis dětí 

do ŠD a ŠK proběhl koncem srpna a rodiče byli 

o této změně informováni během prázdnin na 

webových stránkách školy nebo v  Přibyslavském 

občasníku. I když byla stanovena kritéria, podle 

kterých se děti do ŠD a ŠK měly přijímat, vyhověli 

jsme všem rodičům, kteří přišli včas děti zapsat 

a všechny zapsané děti jsme přijali. Pro letošní 

školní rok máme 5 oddělení školní družiny po 

30 dětech a 1 oddělení školního klubu s 61 dětmi. 

První, druhé a třetí oddělení jsou smíšená. Od října 

pracují také všechny kroužky. Na částečný úvazek 

nám vypomáhá paní Jitka Smejkalová, kroužky 

vede paní Mokrejšová, slečna Juhasová a pan učitel 

Šeda. V našich prostorách se letos navíc také učí. 

Máme zde umístěné tři první a dvě druhé třídy. Je 

to náročné, ale už se těšíme do nových prostor.  

V  neděli 12. října jsme na letišti pro děti 

uspořádali tradiční Drakiádu. Počasí bylo 

nádherné, ale vítr foukal asi někde jinde, a tak 

vzlétlo jen několik draků z  celkového počtu 79. 

Pro všechny děti byly přichystané dárečky a za 

to patří velký dík sponzorům. Vyhlídkové lety 

věnoval Aeroklub Přibyslav. Každý dráček dostal 

Pribináček a  tvarohovou tyčinku z  Pribiny TPK 

Přibyslav, pexeso z  cukrárny Fontána nebo 

zdobený perníček od paní Jadrné ze Stříbrných 

Hor. O ostatní odměny se postarali další sponzoři 

– pan Švec, paní Servítová, Fejfarová, Ronovská, 

Nováková, Krčálová a firma Apoly. Děti si mohly 

také zasoutěžit.

U příležitosti konání Výstavy ov oce, zeleniny, 

medu a brambor Přibyslavska jsme sklepy pod 

radnicí vyzdobili výkresy a výrobky dětí z  celé 

naší školy. Do tohoto projektu se vždy zapojí 

všechny třídy. Každý rok zde vystavujeme ta 

nejhezčí dílka s podzimní tématikou. I letos ocenil 

pan místostarosta M. Kamarád ta nejpovedenější 

ve třech kategoriích – starší děti, mladší děti 

a skupinové práce. Cenu si odnesly Anna Fišarová 

1. C, Nela Kulhánková 1. C, Lucie Burdová 4. B, 

Nela Kolouchová 7. B, Anna Trefná 6. A, Štěpánka 

Šťastníková 8.B a dále třídy 3. A, 4. B a 6. B.

Všem dětem přejeme hodně úspěchů ve škole 

a rodičům pevné nervy.

Za kolektiv vychovatelek
Jana Frühbauerová                  

Z podzimního města
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Zprávy ze školy
Hned první říjnový den se konala exkurze pro žáky 

8. A a 8. B do Technického muzea v Brně pod vede-

ním pana učitele Čapka a Poledny. Žákům se tam 

velmi líbilo. 

A ve středu 1. 10. proběhla pro žákyně 9. tříd ještě 

jedna zajímavá akce. Zprávu o ní sestavily dívky 9. A: 

„Dne 1. 10. jsme v rámci pracovních činností navští-
vili Dýňový svět v Nové Vsi u Leštiny. Jeli jsme spolu 
s důchodci z klubu Pohoda z Přibyslavi. Po příjezdu 
jsme vešli do veliké stodoly plné dýní. Přivítala nás 
paní majitelka, která nám krátce pověděla o vystavo-
vaných dýních – různých odrůdách a jejich pěstování. 
Venku pak měli spoustu dýňových atrakcí, kukuřičné 
bludiště a balíkový hrad. To vše jsme si samozřejmě 
museli vyzkoušet. S  sebou jsme si nazpět odváželi 
krásné zážitky a nějaké dýně. Zájezd zorganizovala 
paní učitelka Zichová.“

Pan učitel Hitzger odjel se čtrnácti žáky naší školy na 

fotbalové klání Coca Cola Cup. Dalšími účastníky byly 

ZŠ V  Sadech a ZŠ Wolkerova. Naši chlapci skončili 

druzí, do celostátního kola postupoval pouze vítězný 

tým. „Chlapci hráli pěkně, s nadšením a plným spor-
tovním nasazením“, uvedl spokojený učitel tělesné 

výchovy.

V průběhu října se postupně realizovaly další eko-

logické programy v Chaloupkách – jely třídy 4. A, 4. B 

a 5. B se svými paními učitelkami.

Zprávu o exkurzi do jihlavského strojírenského 

podniku napsali chlapci z 9. A: „Dne 9. 10. jsme navští-
vili fi rmu Bosch Diesel. Uvítali nás malým občerstve-
ním. Pak nám pustili prezentaci a po ní jsme vyrazili 
do samého srdce fi rmy. Byly tam výrobní linky a mezi 
jednotlivými pracovišti jezdily vláčky s  materiálem. 
Ukázali nám práci s CNC stroji i dalšími jinými. Po ná-
vštěvě učiliště, kde měli někteří studenti praxi, jsme se 
vrátili do prezentační místnosti a rozloučili se. Moc se 
nám to líbilo.“ V rámci této exkurze naši žáci navštívili 

též Střední školu průmyslovou technickou a automo-

bilní v Jihlavě a učiliště, které pod ni spadá. Získali tak 

další náměty k přemýšlení, kam po základní škole.

Dne 15. 10. proběhla ve školní jídelně soutěž Příro-

dovědný klokan pro 8. a 9. třídy.

V  rámci připomínky Světového dne za vymýcení 

bídy – 17. 10., připravili Otakárci pod vedením paní 

učitelky Zichové výstavku, kterou představili projekt 

„Adopce na dálku“ škole i veřejnosti. 

V pondělí 20. 10. navštívili žáci Výstavu ovoce, zele-

niny, medu a brambor Přibyslavska, kam také přispěli 

svými výtvarnými pracemi.

V úterý 21. 10. dopoledne měly 8. a 9. třídy mož-

nost absolvovat komentované prohlídky výstavy 

„Hanin kufřík“ v Kurfürstově domě.

Ve dnech 27. a 29. října si všichni žáci užívali pod-

zimních prázdnin.

Mgr. et Mgr. Monika Linková
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Na říjen jsme se všichni moc těšili, díky chystanému 
divadelnímu představení pro dobrovolné dárce 
krve. V pátek 10. října 2014 jsme se konečně dočkali 
a vyrazili do kulturního domu. Přestože rozdávání 
lístků bylo letos na poslední chvíli a mnohé z nás pře-
mohlo podzimní nachlazení, sál se naplnil. Nakonec 
jsme rozdali na 200 lístků! 

Tradice divadelního představení pro dárce krve sahá 
až k  počátkům Červeného kříže v  Přibyslavi. Byla na 
několik let přerušena, ale naštěstí tradici před čtyřmi 
lety obnovila bývalá předsedkyně a čestná členka místní 
skupiny a současná ředitelka Oblastního spolku ČČK 
v Havlíčkově Brodě paní Ilona Loužecká, která nás pár 
slovy na představení přivítala i letos. Do divadelního 
večera nás uvedli naši mladí červenokřižáci Renča 
Fikarová a Olda Uhlíř a potom už jsme se výtečně poba-
vili u divadelního představení Babička v trenkách aneb 
aprílová komedie z  pera Vlastimila Pešky v  režii paní 
Anny Šauerové a podání divadelního souboru Furiant.

Představení pro dárce krve by v  tomto duchu ne-
bylo možné uskutečnit bez fi nanční podpory. Proto 
velké poděkování patří fi rmě SC Metal spol. s r.o. Při-
byslav, která fi nancovala již první představení v  roce 
2011 a jejíž fi nanční podpora trvá dodnes. Děkujeme!

Největší dík ale patří všem dárcům za to, že jim 
nejsou lhostejné osudy druhých lidí! Darováním krve 
totiž darujete novou naději.

Místní skupina 
Českého červeného kříže v Přibyslavi

Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod

V sobotu 11. října 2014 jsme se opět připojili do 
projektu 72 hodin – ruku na to! S naší 17člennou 
skupinkou složenou jak z  červenokřižáčků, tak i dal-
ších zájemců jsme vyrazili uklidit na hřbitov. Nahrabali 
jsme velké kupy listí a nasbírali plný pytel kaštanů, kte-
rý jsme předali přibyslavským myslivcům pro zvířátka 
na zimu.

Divadelní představení pro dárce krve a úvodní slovo 
paní Ilony Loužecké

72 hodin – ruku na to! a naše parta

72 hodin – ruku na to! uklízíme na hřbitově

Děkujeme všem za přiloženou ruku na to! Musíme 
se pochválit, jak pěkně nám šla práce od ruky.

Poslední pátek v měsíci, tedy 31. října 2014, jsme 
opět monitorovali zdravotní stav zájemcům v domě 
s pečovatelskou službou, kam za námi dochází stále 
úctyhodný počet zájemců. Jsme rádi, že se tolik lidí 
zajímá a stará o svoje zdraví!

Na listopad připravujeme:
V  sobotu 8. 11. 2014 vyráží parta červenokřižáčků 
na turnaj v klasické stolní hře Člověče, nezlob se! do 
Knyku. A ti, co budou zůstávat doma, jim budou po-
ctivě držet palce! 

V neděli 9. 11. 2014 nás můžete potkat na parketu 
v Dobré, kde bude začínat Svatomartinský průvod. 
Taky přispějeme svou troškou do mlýna a pomůžeme 
KVC Harmonii připravit zajímavé aktivity pro děti.

Na pátek 28. 11. 2014 od 15:00 do 16:00 přijďte 
opět na pravidelný monitoring v domě s pečovatel-
skou službou. Budeme jako vždy měřit krevní tlak, 
glykemický index a Body Mass Index včetně procenta 
svalů a tuků v těle.

V sobotu 29. 11. 2014 nás můžete najít na Vánoční 
výstavě pořádané KVC Harmonií. Těšíme se na vás 
a  na vánoční atmosféru, kterou pomocí vánočních 
aktivit a výrobků společně vytvoříme!

Za MS ČČK Přibyslav 
Anna Doubková

e-mail:  mscckpribyslav@seznam.cz
facebook: facebook.com/mscckpribyslav

Významné dny v měsíci listopadu:
1. 11. Svátek všech svatých

Světový den veganství
2. 11. Památka zesnulých

3. 11. Den bez pesticidů 

5. 11. Mezinárodní den romského jazyka

6. 11. Mezinárodní den prevence ničení 
životního prostředí v průběhu válek a 
ozbrojených konfl iktů 

9. 11. Mezinárodní den boje proti fašismu a 
antisemitismu

10. 11. Světový den vědy pro mír a rozvoj 

11. 11. Mezinárodní den válečných veteránů 

13. 11. Mezinárodní den nevidomých 

14. 11. Světový den diabetiků
Den bez aut 

15. 11. Den vězněných spisovatelů 

16. 11. Mezinárodní den tolerance 

17. 11. Mezinárodní den předčasně 
narozených dětí
Mezinárodní den studentstva 

18. 11. Mezinárodní nekuřácký den

19. 11. Světový den prevence týrání a 
zneužívání dětí 

20. 11. Světový den chronické obstrukční 
plicní nemoci 
Den industrializace Afriky

Světový den dětí

21. 11. Mezinárodní den fi lozofi e 

25. 11. Mezinárodní den za odstranění násilí 
páchaného na ženách
Mezinárodní den bez nákupů 

29. 11. Mezinárodní den solidarity s lidem 
Palestiny
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Co nám přinesl 
podzim…
Kdo má rád procházky podzimní přírodou, ale hlavně 

houbaření, letos si přišel  na své. Vážně rostly snad na 

každém kroku. I my, kteří máme nejeden zdravotní neduh, 

jsme se mohli radovat z  posledních teplých paprsků 

podzimního sluníčka. Ale přece jen nejraději vzpomínáme 

na hezké letní podvečery na přibyslavském koupališti. 

Scházeli jsme se vždy v  úterý a ve čtvrtek. Proč dvakrát 

týdně? Protože letošní léto bylo dosti vrtkavé a ne vždy 

nám bylo nakloněno. Tak abychom si těch pěkných dnů 

s  koupáním a cvičením v  bazénu co nejvíce užili. Chceme 

ještě jednou poděkovat všem zaměstnancům SZM Přibyslav 

za vstřícnost a vlídnost s  jakou nám každoročně umožňují 

užívat si letních radovánek. Letos na podzim odešel do 

důchodu pan Zdeněk Matějka, ředitel SZMP, který se 

vždy sám osobně staral i se svými kolegyněmi, aby se nám 

u bazénu opravdu líbilo a nic nechybělo. Přejeme mu 

hodně zdraví a těšíme se, že se za námi příští léto přijde na 

koupaliště alespoň podívat. Zároveň si už dnes plánujeme 

pěkně prožité léto v  roce 2015 na městském koupališti 

a doufáme, že se nám tam bude zase líbit jako dosud.

Věra Schusterová
p ředsedkyně SPCCH ČR ZO Přibyslav 
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První říjnovou středu (poté 

i druhou) jsem v knihovně 

čekala maminky z KVC 

Harmonie. Bohužel, 

jsme se asi špatně 

domluvily a nedo-

razily.  Uvidíme,  zda 

se v  knihovně 

potkáme první listo-

padovou středu – tzn. 

5. listopadu od 8:30. 

Jako vždy se na ně těšíme.

Druhý říjnový týden (od 6. 

do 13. 10.) probíhal Týden knihoven 2014. Po celý 

týden jste mohli využít amnestie na upomínky za knihy 

nevrácené v  řádném termínu. Kdo to stihnul, ten 

pokutu neplatil. Po celý měsíc jste se mohli k nám do 

knihovny zaregistrovat na rok zdarma, děti vyplňovaly 

zábavný kvíz a kreslily Jana Žižku a husity. Obrázků se 

nám bohužel moc nesešlo, ale i tak všem zúčastněným 

velmi děkujeme a jejich výtvory budou k  vidění 

v dětském oddělení. Protože soutěže probíhají až do 

konce října, v tuto chvíli ještě neznáme vítěze. Vítězné 

obrázky a kvízy se budou losovat začátkem listopadu 

a jména výherců poté budou k  dispozici v  knihovně 

a na našem webu. Vylosované samozřejmě nemine 

odměna. 

Nejen v říjnu, ale i po celý rok se těšíme na návštěvy 

z MŠ a ZŠ, kdy se děti většinou seznamují s  tím, jak 

to chodí v knihovně, ale samozřejmě pro ně můžeme 

připravit knihovnickou lekci i na různá témata. Proto 

neváhejte a přijďte se k nám podívat.

Ve středu 8. října proběhlo v kulturním domě také 

slavnostní vyhlášení vítězů fotografické soutěže na 

téma „Jan Žižka a husitství“, která probíhala téměř 

půl roku. Po tuto dobu nám mohli zájemci zasílat 

elektronicky své fotografie, které chtěli přihlásit právě 

do této soutěže. V  tento den proběhlo i otevření 

výstavy, která byla vytvořena ze zaslaných fotografií. 

Vzhledem k  počtu soutěžících nebylo stanoveno 

pořadí vítězů, nýbrž takříkajíc vyhráli všichni. Tímto 
bychom tedy chtěli velmi poděkovat paní Renatě
Tvrdíkové, panu Ivo Havlíkovi, panu Ladislavu 
Hladíkovi, slečně Evě Bukovjanové, panu Liboru 
Jarošovi, slečně Anetě Körberové a panu Pavlu Kör-
berovi. Ti, kteří si ještě nepřevzali výhru, si ji mohou 

vyzvednout u nás v knihovně.

V  plném proudu je také každoroční podzimní 

přehlídka amatérských divadelních souborů Diva-
delní Přibyslav 2014. Již jste měli možnost zhlédnout 

několik představení a ještě jich máme většinou před 

sebou. Na své si přijdou jak dospělí diváci, tak i děti, 

pro něž jsou nachystané pohádky. Během Divadelní 

Přibyslavi probíhá také soutěž s  názvem Divák Di-
vadelní Přibyslavi 2014 – návštěvníci představení 

získávají za každou svou návštěvu razítko na kartičku. 

Kdo získá těchto razítek nejvíce, vyhrává. Pokud se 

sejde více soutěžících se stejným počtem razítek, 

rozhodne los. Vyhlášení této soutěže proběhne 

před posledním představením v  sobotu 6. prosince 
v 18:00 hodin v KD. 

KZM PŘIBYSLAV V LISTOPADU
Milí čtenáři, příznivci KZMP, návštěvníci knihovny, po měsíci se opět hlásím 
s rekapitulací předchozího měsíce a s nabídkou dalších podzimních akcí.

Ve sváteční pondělí 17. listopadu od 17:00 hod. 

se můžete těšit na další film v  místním kině – jde 

o  filmovou pohádku Zvonilka a piráti a zváni jsou 

samozřejmě všichni, nejen děti.

V sobotu 22. listopadu je pro vás nachystáno další 

promítání v rámci Filmového klubu Přibyslav. Chybět 

nebude ani dobrá muzika. 

O týden později, v  sobotu 29. listopadu 
v  14:00  hod., si nenechte s  dětmi ujít Mikulášské 
odpoledne připravené členy Přibyslavských pimprlat. 

Užijete si spoustu zábavy. 

A v neděli 30. listopadu v 17:00 hod. nás opět po 

roce čeká slavnostní rozsvěcení vánočního stromu 

před radnicí. 

A pak už nás čeká prosinec, Mikuláš, vánoční 

svátky… Ale o tom až v příštím čísle občasníku.

Závěrem tradičně připojím několik knižních 

novinek, které si můžete u nás v knihovně vypůjčit.

Doufáme, že potěšíme milovníky historické 

detektivky, konkrétně autora Vlastimila Vondrušky. 

Nyní se v  knihovně můžete těšit na jeho rozsáhlý 

román „Husitská epopej I“ a také na knihu „Smrt 

ve Vratislavi“. Dalším oblíbeným autorem je 

Dán Jussi Adler Olsen – můžete se těšit na jeho 

nejnovější detektivku „Marco“. Stejnému žánru se 

věnuje i  Thomas Enger, od něj si můžete přečíst 

„Kamenný déšť“. Nové tituly máme i od oblíbených 

autorek ženských románů – např. od Jude Deveraux 

„Vzpomínka“, od Bertrice Small „Francesca“, od Julie 

Garwood „Borec“ či od Aleny Jakoubkové „Chceš-

li s  mužem býti… musíš s  ním i výti…?“. Zajímavou 

knihou bude jistě i „Esej o tragédii“ od Elizabeth 

Labanové či „Slepá mapa“ od Aleny Mornštajnové. 

A tímto výčet beletrie zdaleka nekončí, přijďte se 

přesvědčit. 

Z  populárně naučných publikací máme novinky 

o první světové válce, životopisné knihy o Sidonii 

Nádherné či Stanislavu Bernardovi, knihy „Černobílé 

idoly i jiní I, II“ od Aleše Cibulky nebo „Chutně pro 

diabetiky“ od Sven-David Müllera. 

Ani děti nezůstaly ošizeny. Pro trochu starší 

čtenáře je tu dvoudílný román francouzského autora 

Timothée de Fombelle s  názvem „Tobiáš Lolness“ – 

první díl se jmenuje „Život ve větvích“ a druhý „Elíšiny 

oči“. Když si přečtete Tobiáše Lolnesse, už se vždy 

budete dívat na stromy jinýma očima… Napínavá, 

vtipná fantasy se sympaticky nehrdinskými hrdiny – to 

je „Tajemství modrých třešní“ od Matthew Nichollse. 

Od Jany Eislerové se také můžete těšit na „Staré řecké 

báje a pověsti“ a „Gulliverovy cesty“. Pro nejmenší 

máme připravena hravá leporela „Jak to žije na 

nádraží“ a „Jak to žije na letišti“.

Máte se tedy opět na co těšit. V knihovně se na vás 

těšíme. Krásný listopad vám přejí všichni zaměstnanci 

KZM Přibyslav.

Markéta Gögeová
knihovnice

FOTOGALERIE
Z vyhodnocení
fotosoutěže
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Dne  30. října se město loučilo s mrtvými četníky. Zdroj: ABS Brno – Kanice

Účet za smrt generála Vojtěcha Luži a poručíka Jo-

sefa Koreše neměl zůstat nesplacen. Partyzánským 

velením bylo rozhodnuto exemplárně potrestat 

celou přibyslavskou četnickou stanici a zabít i hřišť-

ského starostu Jaroslava Honzu. Už od začátku 

bylo jasné, že platit budou i nevinní, kteří s událost-

mi z 2. října 1944 neměli nic společného.

Stanice jako celek měla podle odbojářů v  kraji 

velmi špatnou pověst. Navíc bylo nutné dát mužům 

zákona v Protektorátu jasně na vědomí, že maření 

národního boje proti okupantům bude přísně tres-

táno. Večerní scénář pro 26. říjen 1944 byl určen.

Radomír Luža, syn zabitého generála, a česko-

-ruský partyzánský oddíl vnikl k  přibyslavským 

četníkům a ve sklepě vykonal špinavou práci. 

„Já jsem zůstal státi při zdi a již v  té chvíli za-

slechl jsem výstřel. Karlu Sojkovi klesla hlava 

a hned šla série ran asi 5. Já jsem se hned zří-

til k  zemi, stočil se na stranu a ucítil jsem úder 

do spánku, pak vleže na zemi náraz do páteře. 

Říjen 1944 – Přibyslav páchla po krvi

Nebyl jsem v  bezvědomí, slyšel jsem po scho-

dech šustot, jak byli strkáni ostatní dolů, pak 

zase sérii výstřelů a váhu na těle, jak dopadli 

ostatní na mne.“ Slova Jiřího Hörnera, který je-

diný palbu přežil, hovoří stručně o smrti jeho 

kolegů Bohuslava Mečíře, Stanislava Kunderky, 

Ondřeje Otevřela a Karla Sojky. O čtyři dny pozdě-

ji stály na přibyslavském náměstí rakve obklopené 

smutečními věnci...

S tragickým odchodem svého manžela se nesmíři-

la především Marie Sojková, která po válce podala na 

partyzány trestní oznámení pro vraždu. Z případu se 

stalo výbušné téma, které se řešilo až v parlamentu. 

Ministr spravedlnosti Prokop Drtina nakonec rozho-

dl o zastavení řízení. Exekuce totiž spadala do ob-

dobí od 30. září 1938 do 28. října 1945. A zákonem 

bylo prohlášeno, že v tomto čase nejsou činy, které 

se staly při odboji nebo během odplaty okupantům 

a kolaborantům, brány jako trestné, přestože by na 

ně bylo normálně tak pohlíženo.

A co Jiří Hörner? Ze zranění se zotavil a po válce 

nastoupil do nově utvořeného Sboru národní bez-

pečnosti. S výborným hodnocením sloužil v Kutné 

Hoře jako telefonní technik. Především vzhledem 

k veřejnému propírání válečných událostí na přiby-

slavské stanici bylo během léta 1947 rozhodnuto, 

že musí od sboru odejít. Ponechání ve službách 

SNB by bylo údajně v neprospěch dobrého jména 

a zdravé očisty sboru. „Je ve mně něco hořkého, co 

pochopí jen ten, kdo četničinu jako pořádný dělník 

a řádný Čech konal“ dodal Jiří Hörner.

Jaroslav Honza měl v říjnu 1944 větší štěstí než 

všichni z přibyslavské stanice. Na jeho popravu už 

partyzánům nezbyl čas. Po válce bude postaven 

před mimořádný lidový soud a bude mu hrozit trest 

smrti. O dalším životním osudu, který by vydal na 

román, však až příště.
Petr Tvrdý

 Jiří Hörner utrpěl čtyři střelná poranění. Přesto přežil. 
Zdroj: ABS Brno - Kanice

Vyšlo podzimní číslo 
Přibyslavského čtvrtletníku
Na stránkách našeho vlastivědného sborníku se čtenář může začíst do zajímavých 

článků, které mají spojitost s přibyslavským regionem. V oblasti kultury ani tentokrát 

nechybí báseň Jiřího Cenka a povídka od Růženy Ročkové. Pro mladší i starší čtenáře je 

připravena „Pohádka o chytré housence“. Pavel Jajtner nám ve svém článku přibližuje 

„Jeden učitelský osud“. V oblasti historie je připravena série článků. Jiří Havlíček nás 

zavede do raného středověku, abychom s  ním společně pátrali po vzniku obce 

Stříbrné Hory. Nejenom v  Ronově oblíbený autor Josef Čejka píše „O  ronovském 

přírodním koupališti U Slupu“. V  dalším jeho článku nám zavoní čerstvě upečený 

chléb z „Ronovské pekárny“. S  gastronomií souvisí také článek „Výročí 90 let 

plísňových sýrů v Přibyslavi“. Chybět nebude ani další díl seriálu „Bramborářství na 

Přibyslavsku“ od autorů Ludmily a Josefa Kameníkových. Připraven je také článek 

„Smutné výročí“ o smrti  generála Vojtěcha Borise Luži od Zdeňka Pátka. Manželé 

Bezděčkovi pro nás připravili zajímavé články z oblasti přírody, například „Drátovci 

na bramborách“ nebo „Povídání o hyběnce“. Přibyslavský čtvrtletník najdete na 

pultech na obvyklých místech v centru našeho města. Přejeme vám pohodové čtení.

Za redakční radu Přibyslavského čtvrtletníku Michael Omes
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Největší dřevěná socha sv. Floriána v České republice 
stojí na prvním nádvoří zámku v Přibyslavi. 

Šest metrů vysokou postavu římského světce vytvo-
řil devětapadesátiletý lidový řezbář Jan Vitásek. Bývalý 
profesionální požárník Třineckých železáren, nyní 
dobrovolný hasič v horské obci Nýdek, dílo tesal celý 
měsíc z jednoho kusu topolu, který rostl pod bájným 
vrchem Těšínských Beskyd – Čantoryjí. Hora má ve 
slezské mytologii shodný význam jako český Blaník, 
údajně jsou v ní zakletí rytíři připravení zemi, až bude 
nejhůř, vyrazit na pomoc.

Již druhá socha na nádvoří zámku
„Prostorné nádvoří renesančního zámku, který své 
manželce vybudoval stavitel Telče Zachariáš z Hradce 
v roce 1560, nyní zdobí dvě sochy – z kovu byla už 
dříve vykována skulptura hasiče – záchranáře života 
od havlíčkobrodských umělců, bratrů Hylišových, a ze 
dřeva byl nyní vytesán sv. Florián, který je spolu s Ja-

Poslední zářijové ráno se v prostoru bývalé octárny 
a poblíž dětského hřiště rozlomila koruna jírovce ma-
ďalu (kaštanu koňského, Aesculus hippocastanum). 

Městský rozhlas v mimořádném vysílání uvedl, 
že třetina koruny dopadla na zem jen chvíli po té, co si 
pod stromem cestou do školy hrály děti. 

„Větev visela doslova na vlásku a strom, i když vidi-
telně zdravý, byl celý prohnilý. Bylo jen otázkou času, 
kdy se pod tíhou plodů koruna rozlomí. Naštěstí se 
nikomu nic nestalo,” přiznal tučně zvýrazněný text na 
městském webu, který ovšem byl již následující den 
smazán, zatímco jiné, podstatně starší a již zcela ne-
aktuální zprávy na stránkách www.pribyslav.cz trvale 
zůstávají. Strom napadený hnilobou na více místech 
byl ihned pokácen až do pařezu. 

Nebezpečná je také alej starých lip
Je to již třetí vysoký strom, který se v centru města 
v  posledních letech samovolně zřítil, na parkovišti 
u zámku spadl javor a v Husově ulici rovněž kaštan. 
V obou případech chvíli po té, co zde prošli lidé. Jed-
na ze vzrostlých lip na Bechyňově náměstí byla pre-
ventivně skácena po upozornění řidiče autobusu, že 

nem Nepomuckým nejčastěji zobrazovaným světcem 
na ryncích a návsích. Patron hasičů a kominíků bude 
trvale připomínat letošní 150. výročí zrodu českého 
hasičstva,” řekl Jiří Pátek, ředitel Centra hasičského 
hnutí v Přibyslavi a našeho ústředního hasičského 
muzea.

Nátěr s přísadou včelího vosku
Řezbář z horské vsi na pomezí česko-polských hranic 
je nadšený z přijetí v Přibyslavi a technické podpory, 
která se mu zde dostala. 

Při dlouhé práci na soše roztrhal řetěz motorové 
pily a zničil dláto. Uvnitř kmene o průměru přes jeden 
metr narazil na devět zarostlých hřebů. „Do mladého 
stromu je musel někdo vbít před sto lety a za tu dobu 
dovnitř zcela vrostly,“ soudí Vitásek.

Socha potřebuje tři nátěry s přísadami včelího vos-
ku. První už dostala, druhý přibude za měsíc a třetí 
za rok.

Ivo Havlík
Foto autor

V Přibyslavi byl vztyčen obří Florián
Šest metrů vysoká socha byla vytesána z topolu, který rostl pod bájnou horou Těšínských Beskyd – Čantoryjí.

Dát na betonový podstavec šest metrů vysoký opracovaný kmen nebylo snadné. Pomohl stroj 
na zvedání těžkých balíků slámy Manitou z přibyslavského podniku Osiva. 

Lidový řezbář Jan Vitásek z beskydské vsi Nýdek (vlevo) a přibyslavští bratři 
Pátkové, Jiří a Milan, centrují na chlup přesně bezpečné usazení sochy. 

Slavnostní odhalení sochy před zraky starostů všech 
okresních a krajských sdružení hasičů se v pátek 17. října 

poněkud zadrhlo. Plachta zůstala viset na světcově praporci. 
Milan Pátek musel přinést vysoký žebřík  a plachtu uvolnit.

K neštěstí scházelo málo – koruna 
kaštanu spadla za patami školáků

v jejím kmeni se objevila trhlina. Městská samospráva 
tehdy pozornému řidiči za jeho varování poděkovala.

„Několik let marně poukazujeme na chatrný stav aleje 
téměř třicet metrů vysokých lip na náměstí, podle od-
borného dendrologického posudku jsou tyto staré lípy 
nemocné, jiný posudek hovoří lakonicky, že „stav stromů 
odpovídá jejich věku” (přes 100 let), a mohou rovněž 
spadnout, pod nimi je rušné autobusové nástupiště,” 
říkají mladí manželé Michaela a Martin Kasalovi, kteří se 
chůzi s dětským kočárkem pod alejí raději vyhýbají. Stej-
ně tak dělá osmdesátiletý důchodce Jaroslav Kolek při 
venčení svého psa. Ze svého okna vidí, že některé větve 
se neodlomily, protože jsou provázané provazy.

Nedávno byly vykáceny vysoké kaštany a lípy na 
pražské Kampě. Stalo se tak nejen pro bezpečnost 
chodců, ale také v zájmu prosvětlení vltavského ostro-
va a zvýraznění architektury městské památkové zóny.

Přísloví praví, že do melounů a do žen nikdo nevidí. 
Vidět není ani do starých přibyslavských stromů, te-
prve po jejich zlomení se potvrdí předpoklad, že jsou 
vyhnilé a duté. 

Revitalizace zeleně v centru města je velmi aktuální, 
není radno dále čekat na tragický moment.

IVO HAVLÍK
Foto autor

Po jírovci u dětského hřiště poblíž bývalé octárny zbyl jen pařez, 
Vyhnilý a dutý jírovec se před časem zlomil v Husově ulici, dopadl za 

záda šokované ženy, která šla domů s ranním nákupem. Rodina Serví-
tových se několik let marně dožadovala pokácení tohoto stromu. Jejich 

žádosti vyhověno nebylo. Že žádosti byly oprávněné, ukazuje fotografie.
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VE DVOU
ROLÍCH 
Na dvou travnatých plochách v Přibyslavi 
svůj podzimní pracovní i volný čas tráví Radek 
Havlíček (na snímku). Jako trenér na fotbalo-
vém pažitu diriguje přípravu a zápasy muž-
stva SK Přibyslav v krajském přeboru kopané 
a také s kolegy z Technických služeb města 
uklízí trávník pod stromořadím vzrostlých lip 
na Bechyňově náměstí. Alej u autobusového 
nádraží se už v babím létě začala zbavovat 
listí, je ho třeba vysát a odvézt na kompost. 

Foto: Ivo Havlík

VLOUPÁNÍ DO REKREAČNÍCH OBJEKTŮ
Od začátku letošního roku do konce září evidují policisté v Kraji Vysočina celkem 158 případů 

krádeže vloupáním do rekreačních objektů. Pachatelé při nich způsobili majitelům chat 
a chalup odcizením věcí a poškozením rekreačního objektu a jejího zařízení celkovou 
škodu 3.172.000 korun. Policistům a kriminalistům se podařilo objasnit 38 těchto pří-
padů.
 Pachatelé se do chat vloupávají především přes zajištěná okna a dveře za použití nási-

lí. Nejčastějším cílem je v rekreačním objektu zahradní nářadí, motorové pily, elektroni-
ka, kuchyňské nádobí, rybářské potřeby, starožitnosti, oblečení, potraviny a alkoholické 

nápoje. Pachatel odcizí ale prakticky všechno, co má nějakou hodnotu a lze to prodat.
 Pachatelé využívají chaty zvláště v chladném počasí také k přespání. Škoda v těchto případech 

majiteli vznikne poškozením dveří, popřípadě okna a zařízení chaty.
 Dopadení pachatele je v případě vloupání do rekreačních objektů velmi obtížné, neboť majitelé často krá-

dež zjistí až po delší době. Vlivem časové prodlevy dochází k poškození nebo zničení některých stop. Práci 
policistům znesnadňuje i to, že se v těchto lokalitách pohybuje menší množství osob, které by se mohly stát 
svědky vloupání a poskytnout policistům důležité informace.

Majitelům chat doporučujeme, aby si ve svých chatách nezanechávali v době nepřítomnosti cenné věci. 
Je vhodné objekt zabezpečit elektronickým zabezpečením a mechanickými zábrannými prostředky, jako jsou 
například bezpečnostní zámkový systém, mříže, uzamykatelné okenice. Není dobré nechávat si u rekreačního 
objektu viditelně žebřík. Uklizené by měly být rovněž všechny věci, které by pachatel mohl při násilném vniknu-
tí do objektu použít. Jedná se především o sekyry, nářadí a předměty, které je možné využít k páčení.

Je vhodné rekreační objekt i v zimních měsících nepravidelně navštěvovat. Uklizený sníh budí zdání pobytu 
majitele v objektu. Dále je vhodné všímat si pohybu podezřelých osob a vozidel v chatových oblastech.

Pokud dojde k vloupání do rekreačního objektu,  je pro policisty důležité, aby majitel nevstupoval dovnitř a 
tuto věc neprodleně oznámil policii. Vhodné je pořídit si fotodokumentaci cenných věcí, policisté ji využijí při 
pátrání a identifi kaci odcizených věcí.

Policisté provádějí v chatových oblastech nepravidelné preventivní kontroly. V zimních měsících jsou inten-
zivnější a na tyto lokality se zaměřují také policejní psovodi. 

Počet vloupání objasněno Škoda (Kč)
ÚO Jihlava 43 7 617.000

ÚO Třebíč 41 16 574.000

ÚO Žďár n/Sáz. 21 7 1.042.000

ÚO Havlíčkův Brod 23 4 483.000

ÚO Pelhřimov 30 4 456.000

Kraj celkem 158 38 3.172.000

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina– Oddělení tisku a prevence
nprap. Martin Dušek, koordinátor prevence

tel:   974 261 208, mobil: 725 868 475
e-mail: prevence@policievysocina.cz

Centrum pro zdravotně 
postižené kraje Vysočina, 
o.p.s. informuje
Posláním Centra pro zdravotně postižené kraje Vyso-
čina, o.p.s. v Havlíčkově Brodě je prostřednictvím so-
ciálního poradenství zvyšovat informovanost osob se 
zdravotním postižením, podporovat jejich nezávislost 
a samostatnost a napomáhat jim ke zvýšení či udržení 
kvality života.

Jsme registrovaná služba dle zákona č.108/ 2006 
Sb. sociální poradenství, která zahrnuje základní 
a odborné sociální poradenství, jako fakultativní 
činnost provozujeme pro naše klienty půjčovnu 
kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. Čin-
nost Centra je podporována zejména Krajem Vyso-
čina, dále z  příspěvků či dotací obcí, měst a fi rem 
z havlíčko brodského okresu.

Pomůžeme vám orientovat se v sociálním systému 
– informace o dávkách, slevách a výhodách pro oso-
by se zdravotním postižením, informace o pořízení 
kompenzační pomůcky. Pomůžeme vám s vyplněním 
žádostí, se sepsáním odvolání apod. Poskytneme vám 
informace o jiných organizacích sdružující OZP. Zpro-
středkujeme vám schůzku u lékaře apod.

Naše doplňková činnost je prodej baterií a příslu-
šenství ke sluchadlům (ušní tvarovky, čistící štěteček, 
šťourátko, hadičky, čistící tablety).

Půjčovna kompenzačních 
a rehabilitačních pomůcek
Můžete si u nás zapůjčit schodolez, invalidní mechanic-
ké vozíky, toaletní křesla, sedačku do vany, různé druhy 
chodítek, nástavce na WC, židličky do sprchy, skládací 
hůl a rehabilitační dětský kočárek. Na základě sepsané 
Smlouvy o zapůjčení kompenzační pomůcky vám po-
můcku zapůjčíme. Cena za zapůjčení pomůcky se pohy-
buje od 3-15 Kč za den podle pořizovací ceny pomůcky 
(např.: chodítko – 3 Kč/den, invalidní vozík 5 Kč/den, 
schodolez 15 Kč/den). Poskytneme vám i  informace 
o možnostech pořízení vlastní pomůcky, můžeme zpro-
středkovat objednání či opravu pomůcky.

Veletrh sociálních služeb a výstava 
kompenzačních pomůcek 
(proběhl 30. 10. 2014)
Proběhl čtvrtý ročník Veletrhu sociálních služeb a vý-
stava kompenzačních pomůcek. Tento veletrh byl po-
řádán v rámci Implementace a realizace Střednědobé-
ho plánu sociálních služeb města Havlíčkův Brod ve 
spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých 
a slabozrakých a  Centrem pro zdravotně postižené 
kraje Vysočina, o.p.s. Veletrh se uskutečnil ve čtvrtek 
30. října 2014 v  KD Ostrov v  Havlíčkově Brodě. 
Představil zde poskytovatele sociálních služeb města 
Havlíčkův Brod a okolí, fi rmy kompenzačních pomů-
cek pro osoby se zrakovým, sluchovým a tělesným 
postižením, další zajímavé doplňkové aktivity, byl zde i 
zajímavý doprovodný program. 

Návštěvní hodiny: Po, St: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00, 
Út, Čt: 8:00 – 12:00, 13:00 – 14:30, Pá: 8:00 – 11:30, 
úterý a pátek dopoledne – terén, objednaní klienti

Kontakt: Centrum pro zdravotně postižené kraje 
Vysočina, o.p.s., pracoviště Havlíčkův Brod, 
vedoucí CZP: Mgr. Alena Škarková, Dobrovského 
2915, Havlíčkův Brod, 
tel.: 569 427 614, e-mail: czphbrod@volny.cz

Mgr. Alena Škarková

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom poděkovali všem, kteří vyjádřili svůj názor v otázce plánované těžby 

na ložisku Brzkov a podepsali petici. Počet podpisů se vyšplhal na rovných 
1 700! Petici jsme odeslali na Vládu ČR, o jejím vyjádření vá s budeme informovat.

Členové spolku Naše budoucnost bez uranu, z. s.
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PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2014 – CELKOVÉ VÝSLEDKY PO DESETI DISCIPLINÁCH

PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2014 
– VRHAČSKÝ TROJBOJ
V  neděli 5. října 2014 jsme v  sychravém podzimním dopoled-
ni absolvovali desátou disciplínu dvanáctiboje – vrhačský trojboj. 
Závodu se účastnilo celkem 17 soutěžících, kteří házeli oštěpem (600 g), 
granátem a vrhali koulí (muži 5 kg, ženy 4 kg). Příští disciplínou dvanácti-
boje bude v neděli 2. listopadu 2014 střelba ze vzduchovky v přibyslavské 
sokolovně. Prezentace je od 9:00 hod, zahájení v 9:30 hod. 

Ing. Josef Moštěk

PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2014 – VRHAČSKÝ TROJBOJ – VÝSLEDKY
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Přibyslavský dvanáctiboj – momentka z vrhačského trojboje

Přibyslavský dvanáctiboj 2014, celkové výsledky po deseti disciplínách – ženy

Dvanáctiboj Junior – atletika Přibyslavský dvanáctiboj – kroket

9. disciplína – DVANÁCTIBOJ JUNIOR: KROKET – GOLF 
– PETANQUE  (7. 9. 2014)
Této disciplíny se zúčastnilo 31 závodníků a byla náhradou za lyžování (které z dů-
vodu nedostatku sněhu neproběhlo). 

Výsledky:
KATEGORIE: nejmladší děti 

KATEGORIE:  DÍVKY – mladší

KATEGORIE:  DÍVKY – starší

KATEGORIE:  CHLAPCI – mladší

Disciplína petanque proběhla v  kategorii mladších chlapců stylem každý s  každým, 
v ostatních kategoriích z časových důvodů měl každý závodník 6 pokusů –měřilo se 5 
nejlepších (ve výsledcích součet délky od středu).

Těšíme se na vás při další disciplíně, kterou bude ATLETIKA na multifunkčním 
hřišti u sportovní haly v Přibyslavi! P. Loužecký ml., K. Loužecká
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10. disciplína – DVANÁCTIBOJ JUNIOR: ATLETIKA (5. 10. 2014)
Této disciplíny se zúčastnilo 21. závodníků. Nejlepších výsledků dosáhly Nela a Pavla Čeloudovy.  
Z chlapců si nejlépe vedl Pavel Körber.

Výsledky:
KATEGORIE: nejmladší děti

KATEGORIE:  DÍVKY – mladší

KATEGORIE:  DÍVKY – starší

KATEGORIE: CHLAPCI – mladší

Těšíme se na vás při další disciplíně, kterou bude PŘESPOLNÍ BĚH dne 2. 11. 2014. Sraz účastníků u so-
kolovny.  P. Loužecký ml.

K. Loužecká

Vážení sportovní přátelé, příznivci 
přibyslavského mužského volejbalu,
bohužel Vám musím sdělit, že přibyslavský mužský volej-

bal je v rozkladu.

Znamená to, že poprvé od otevření nové haly v  říjnu 

roku 2001 nebudou muži hrát žádnou soutěž.

Pouze dámská složka hraje stále krajský přebor I. třídy 

a chodit fandit můžete už pouze ženám!

Odehráli jsme 13 sezón. Z toho první dvě byly ve II.NL. 

První rok – 6. místo a druhý rok sestup do KP I.

Dne 4. října 2003 jsme rozjeli velký seriál, který po 11 dí-

lech skončil 29. března 2014 v Pelhřimově.

K  největším úspěchům patří titul přeborníka Kraje Vy-

sočina z  roku 2013, kdy 31. března 2013 v  závěrečném 

kole si odvezli třebíčští volejbalisté jednoznačnou „šišku“ 

dvakrát 3 : 0.

K titulu přispělo 9 hráčů, kteří v následující loňské sezó-

ně ještě „urvali“ bronzové medaile.

V roce 2012 jsme též obsadili třetí místo (2012 – 3. mís-

to, 2013 – 1. místo, 2014 – 3. místo).

Po titulu jsme už sahali v roce 2006, kdy v ještě neomla-

zené sestavě jsme nesmyslně ztratili body v  závěrečném 

kole první poloviny s tehdy posledním Jimramovem a v Ha-

vlíčkově Brodě jsme proti jejich nejsilnější sestavě uhráli 

velmi cennou plichtu. Bohužel následné zranění obou 

nahrávačů zapříčinilo, že zlato nám uniklo „mezi prsty“ 

a skončili jsme druzí (titul získali „broďáci“). Rád bych nyní 

zmínil tyto někdejší hráče.  Jsou to: Míla Šmíd, Aleš Holub, 

Standa Šrámek, Zdeněk Nejedlý, Vlasta Elbl, Kamil Jiránek, 

Pavel Fikar, Pavel Henzl.  Po sedmi letech se nám to však 

konečně podařilo. Ze „zlaté éry“ zbyli hráči: Jirka Pátek, 

Petr Podhrázký a bratři Kerbrové. Z líhně Petra Kunstara:  

Zdeněk Čermák, Lukáš Stejskal a Petr Stejskal a meziříčská 

„stopa“ – Tomáš Vašíček a Vít Šimek (Gibb). 

V letošní sezóně jsme již mužstvo nedokázali sestavit – 

hráči se poté rozutekli do jiných oddílů. Jiří Pátek a Petr 

Podhrázký působí v II. NL ve Žďáře nad Sázavou, Zdeněk 

Čermák v Okrouhlici KPI., Vít Šimek I. NL hraje za Choceň, 

Zdeněk Kerbr  - Hlinsko KP I. a Jiří Kerbr – Slatiňany – KP 

II. Tomáš Vašíček se po trápení s ploténkami věnuje volej-

balu spíše rekreačně, Lukáš Stejskal je pracovně vytížen 

v Německu a Petr Stejskal v Praze. Všem fanouškům, kteří 

nás podporovali, ať už přímo či nepřímo, z celého srdce 

děkujeme. Snad někdy příště dojde ke znovuzrození!!

Ještě chci zmínit dvoje kulaté narozeniny:

Dne 17. října slavil sedmdesátiny I ng. František Kerbr. 

Po skončení aktivní hráčské činnosti nadále pokračoval 

ve volejbalovém životě. Nejprve jako trenér, poté jako fa-

noušek, dále podporoval mužstvo osobní účastí na téměř 

všech zápasech.

V pondělí 20. října slavil čtyřicetiny Míla Šmíd. Míla vždy 

nechal na hřišti „všechno“. Svým přístupem, předvedenou 

hrou a neutuchající bojovností byl jedním z největších „ple-

jerů“ přibyslavského volejbalu. Od roku 2009 pokračuje 

v Pelhřimově. 

Oběma velkým přibyslavským volejbalovým ikonám 

srdečně gratulujeme.

V letošním roce proběhla mistrovství světa ve volejbale: 

muži hráli v Polsku a ženy v Itálii.

Titul získali polští volejbalisté a reprezentantky Spoje-

ných států amerických.

Za mužský oddíl volejbalu v Přibyslavi
Jiří Kerbr

VETŘELEC NA HŘIŠTI 
Na bídu fotbalového zápasu Přibyslav - Chotěboř se nevydržela dívat psí fenka rasy Jack Russel terier, 
vběhla na hřiště, zmocnila se míče a s vyceněnými zuby předvedla bravurní kličky. Publikum bylo u vytržení 
a jásalo, dokud se fenka slyšící na jméno Majla poslušně nevrátila za pomezní čáru. Jak se ukázalo, čtyřnohá 
posila přibyslavského fotbalu patří rodině Oty Bence.

Foto: Ivo Havlík

Pokračování z předchozí strany
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Fotbalisté 
Přibyslavi opustili 
střed tabulky
Fotbalistům SK Přibyslav se babí léto v krajském 

přeboru kopané nevydařilo. V neděli 19. října na 

svém hřišti dostali od rivala z Chotěboře dva góly 

a žádný mu nedali. 

Po šesti podzimních porážkách, čtyřech 

remízách a jen třech vítězstvích Přibyslav opustila 

střed tabulky, s pasivním skóre klesla níže, od 

posledního celku ji dělí pouhé čtyři body. 

Doma SK Přibyslav opět hraje v neděli 2. listo-

padu, soupeřem bude Luka nad Jihlavou, 

a  o  týden později, v neděli 9. listopadu, hostí 

Třešť. Výkop obou utkání je už půldruhé hodiny 

po poledni. 

Fotografi e jsou ze zápasu Přibyslav – Chotěboř 

(0:2), domácí v něm nastoupili v černomodrých 

dresech s logem Apoly.

Text a foto: Ivo Havlík

                             PODZIM  2014 A-ČKO  PODZIM  2014 B-ČKO  
DATUM DEN KDE ČAS KDO tým odjezd

 
DATUM DEN KDE ČAS KDO tým odjezd

 
2.11.2014 NEDĚLE Doma 13:30 LUKA A  1.11.2014 sobota venku 13:30 ROZSOCHATEC B 12:00  

Starší žáci SK Přibyslav (v bílých dresech) na svém hřišti v neděli 19. října remizovali se Starou Říší (okres Třebíč) v utkání kopané 1. A třídy poměrem 2:2.

Foto: Ivo Havlík
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Zpracování dlužnických insolvenčních 
návrhů (návrhů na oddlužení/osobní bankrot)

Oddlužení neboli osobní bankrot
Jediný legální způsob řešení nemožnosti splácení
dlužníkových závazků vůči svým věřitelům.
Celkový dluh přitom může být snížen až o 70 %

Právní poradenství ve věcech 
insolvenčního řízení

Zastupování věřitelů v insolvenčních řízeních
Zpracování přihlášek pohledávek, zpracování věřitelských 
insolvenčních návrhů

První nezávazná konzultace vždy zdarma
- možno i u Vás

INSOLVENČNÍ NÁVRHY - OSOBNÍ BANKROTY
e-mail: info@insolvencninavrhy.info
tel.: +420 602 153 605

INSOLVEN NÍ 
SPRÁVCE

Nejbližší kanceláře: Polnička 151, 591 02 Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
                                Žižkova 280, 580 01 Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod

Působíme již v 18-ti okresech ČR

letak_A5.indd   1 20. 10. 2014   10:38:05
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Po Andělském Silvestru 
U Žižky zhasneme

Motto:
„... a zejtra mi udělají, 
paní Mullerová, cezený 
nudle.”
Jaroslav Hašek: Osudy dobrého vojáka 
Švejka za světové války,psáno na Lipnici 
1921–1922

Vážení přátelé 
dobré chuti a příjemného stolování,

po dvaceti letech nepřetržitého působení v přibyslavské restauraci 
U Žižky končím svoji práci v tomto podniku. 

Stalo se, co jsem nikdy nečekal - vlastník restaurace ze Žďáru nad 
Sázavou se rozhodl dále v ní provozovat veškeré hostinské služby sám 

a nájemní smlouvu se mnou bez věrohodného vysvětlení zrušil. 
Věřím, že naši hosté v uplynulých dvaceti letech z této restaurace 
odcházeli dobře nasyceni, příjemně osvěženi, byli spokojeni s kuchyní 
i obsluhou. Také já s celým mně blízkým personálem budu na všechny 

naše hosty rád vzpomínat. 
Z obou stran restaurace, tak říkající před pultem i za pultem, v našem 
případě před pípou i za ní, se nám dohromady podařilo v Přibyslavi 
vybudovat podnik, do něhož lidé rádi chodili na oběd, na večeři, na 
svatební hostinu i na pohřební trachtaci, na společenské události, 
na  srazy po maturitách a setkání spolužáků, na přátelský kus řeči 

u piva, a milenci na rande u sklenky vína.
Poslední službu v restauraci U Žižky mám příznačně poslední 
den letošního roku. Po Silvestrovském večeru a dlouhé noci, nad 

novoročním ránem roku 2015 se spolu rozloučíme a zhasneme.
O své pracovní budoucnosti zatím nemám tušení, ale budu 
včas informovat, kde budeme moci přetržené spojení dobrého 
restauračního podniku a milých hostů zase spolu, ruku v ruce obnovit.

* * *

Objednávky na Silvestra U Žižky až do vyprodání všech míst u stolů přijímáme na telefonu 736 764 158.
Na společně prožitý závěr mého dvacetiletého působení v restauraci U Žižky se těší váš:

JAROMÍR KŘESŤAN (Anděl)
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Okamžitě koupíme 

dům, chalupu či byt 

na Vysočině

ZA HOTOVÉ PENÍZE!!!

Volejte zdarma 

800 100 576

Vyplatíme i exekuci, 

hypotéku.
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PŘIBYSLAV
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K U L T U R N Í  D Ů M  P Ř I B Y S L A V

Vstupné: permanentky 300 Kč / 150 Kč 

( zakoupíte v Informačním centru Přibyslav 

do 10. 10. 2014)

na jednotl ivá představení 80 Kč / 60 Kč 

( pokladna KD Přibyslav)

Vstupné: permanentky 300 Kč / 150 Kč

( zakoupíte v Informačním centru Př ibyslav 

do 10. 10. 2014)

na jednotl ivá představení 80 Kč / 60 Kč 

( pokladna KD Přibyslav)

Divadelní PŘibyslav

K Z
M P

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

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

BABIČKA 

V TRENKÁCH
Furiant Přibyslav 

MUŽI V OFFSIDU

DS Stonařov

HRÁTKY S ČERTEM

DS Havlíček Škrdlovice

O POPELCE

Divadelní kroužek Brzkov

ROZSVĚCENÍ 

VÁNOČNÍHO STROMU
před radnicí

Vyhlášení Divák 

DP 2014

dva

Zmatkaři Dobronín

ZAKONČENÍ DP

Sobota
11. 10.
19.00 hod.

Pátek
24. 10.
19.00 hod.

OSTROV 
SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ 

Přibyslavská pimprlata

DĚDEK 
POD PANTOFLEM 

SCHOD Chotěboř

Sobota 

25. 10.
14.00 hod.

15.30 hod

BROUK V HLAVĚ

AJeTo Počátky

 

Sobota 

1. 11.
19.00 hod.

OREGON
DS Včelinec Zhoř             

            

mach a šebestová jedou 

do vodního ráje

DS Jiří  Poděbradský Polná

Pátek 
 21. 11.
  19.00 hod.

MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE

Přibyslavská pimprlata

Sobota 
 29. 11.
14.00 hod.

KOUZELNÍK, KTERÝ UMĚL

NAMALOVAT DUŠI

Společnost Jana Zrzavého

Krucemburk

Sobota 

25. 10.
19.00 hod.

Pátek 

7. 11.
19.00 hod.

Pátek  
 28. 11.
 19.00 hod.

Sobota 
29. 11.
17.00 hod.

Neděle 
30. 11.
17.00 hod.

Sobota
6. 12.

2014
31. ROČNÍK

Pátek 
14. 11.
19.00 hod.

18.00 
hod.

19.00 
hod.

P.P.S. aneb 

na správné adrese

Jen Tak Havlíčkova Borová                               

Sobota 

15. 11.
19.00 hod.

SBOROVNA
DS Žďár nad Sázavou              

             
    

Sobota 

8. 11.
19.00 hod.
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listopad 2014
KZM Přibyslav
I N F O R M U J E

PŘIPRAVUJE SE 
NA PROSINEC:
PŘIBYSLAVSKÉ PEKLO
ukončení přehlídky 
DIVADELNÍ PŘIBYSLAV 2014
VYHODNOCENÍ DIVÁCKÉ 
SOUTĚŽE
FILMOVÝ KLUB
VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ, 
pobočka PŘIBYSLAV

- od 1. listopadu 2014 Burza knih – nákup až se 100% slevou Kurfürstův dům            KZM Přibyslav
- od 1. listopadu 2014 Svoz bioodpadu odpadu viz rozpis            Městský úřad Přibyslav
- od 1. listopadu 2014 Co takhle jiskra/výstava zapalovačů Kurfürstův dům            KZM Přibyslav
- od 1. listopadu 2014  Co ukrýval depozitář/výstava Kurfürstův dům            KZM Přibyslav
- od 1. listopadu 2014 Přibyslavský čtvrtletník v prodeji Prodejní místa  Město Přibyslav
- od 1. listopadu 2014 Pravidelné cvičení v sokolovně/dle rozpisu Sokolovna   TJ Sokol Přibyslav
- 1. listopadu  2014 v 8.00 h. Sbírka použitého ošacení DPS Přibyslav       PS Přibyslav, Diakonie, o.s.
- 1. listopadu 2014 v 8.00 h.;18.00 h. Svátek všech svatých/mše svatá Farní kostel   Římskokat. farnost Přibyslav
- 1. listopadu 2014 v 19.00 h. DP 2014 – Brouk v hlavě/divadlo Kulturní dům               AJeTo Počátky, KZMP
-  2. listopadu 2014 v 9.00 h. Dvanáctiboj – střelba ze vzduchovky Sokolovna   ZSM Přibyslav
- 2. listopadu2014 v 9.00 h. Dvanáctiboj Junior – přespolní běh U Sokolovny                                          ZSM Přibyslav
- 2. listopadu 2014 ve 13.30 h. Fotbal – Přibyslav A Fotb. hřiště Přibyslav   SK Přibyslav
- 2. listopadu 2014 v 8.00;9.30;17.00 h.  Památka všech věrných zemřelých/mše svatá Farní kostel    Římskokat. farnost Přibyslav
- 2. listopadu 2014 v 17.00 h. Country tance – lekce Kulturní dům  KZM Přibyslav
- 2. listopadu 2014 v 18.00 h. Památka všech věrných zemřelých/pobožnost Místní hřbitov   Římskokat. farnost Přibyslav
- 5. listopadu 2014 v 8.30 h. V knihovně si můžeme i hrát Kurfürstův dům        KVC Harmonie, KZM Přibyslav
- 5. listopadu 2014 v 17.00 h. Zachránce nebo lupič/přednáška Sál zámku 
- 6. listopadu 2014 v 17.00 h. Kondiční cvičení / pro přihlášené Kulturní dům  KZM Přibyslav
- 7. listopadu 2014 v 19.00 h. DP 2014 – Muži v off sidu/divadlo Kulturní dům  DS Stonařov, KZMP
- 8. listopadu 2014 v 19.00 h. DP 2014 – Sborovna/divadlo Kulturní dům               DS Žďár nad S., KZMP 
- 9. listopadu 2014 v 16.00 h. Svatomartinský průvod Parket v Dobré     KVC Harmonie, 

     MS ČČK Přibyslav 
- 9. listopadu 2014 v 17.00 h. Country tance – lekce Kulturní dům  KZM Přibyslav
- 13. listopadu 2014 v 16.00 h. Koncert žáků ZUŠ Kulturní dům  ZUŠ Přibyslav, KZMP
- 13. listopadu 2014 v 17.00 h. Kondiční cvičení / pro přihlášené Kulturní dům  KZM Přibyslav
- 14. listopadu 2014 v 17.00 h. Těžba uranu na ložisku Brzkov/beseda Radnice města      NBBU z. s., město Přibyslav
- 14. listopadu 2014 v 19.00 h. DP 2014 – Oregon/divadlo Kulturní dům           DS Včelinec  Zhoř, KZMP
- 15. listopadu 2014 v 19.00 h. DP 2014 – PPS aneb na správné adrese/ divadlo Kulturní dům       JenTak Havl.Borová, KZMP
- 16. listopadu 2014 v 9.00 h. Florbal – Liga Vysočiny mladších žáků Sportovní hala         SK Juvenis, SZM Přibyslav
- 16. listopadu 2014 v 17.00 h. Country tance – lekce Kulturní dům  KZM Přibyslav
- 17. listopadu v 17.00 h. Zvonilka a piráti/fi lm pro děti Kulturní dům  KZM Přibyslav
- 17. listopadu 2014 v 18.00 h. Tradiční setkání u sv. Václava Bechyňovo náměstí      ODS MS Přibyslav
- 20. listopadu 2014 ve 14.00 h. Zpíváme si pro radost Kulturní dům    SPCCH ČR ZO, KZM Přibyslav
- 20. listopadu 2014 v 17.00 h. Kondiční cvičení / pro přihlášené Kulturní dům  KZM Přibyslav
- 21. listopadu 2014 v 19.00 h. DP 2014 – Mach a Šebestová jedou../divadlo Kulturní dům  Jiří Poděbradský Polná, KZMP
- 22. listopadu 2014 v 19.30 h. FK–Nick Cave:20 000 dní na Zemi/fi lm;  Kulturní dům  FK, KZM Přibyslav

  E Converso/koncert
- 23. listopadu 2014 v 9.00 h. Florbal – Liga Vysočiny elévů Sportovní hala        SK Juvenis, SZM Přibyslav
- 23. listopadu 2014 v 17.00h. Country tance – lekce Kulturní dům   KZM Přibyslav
- 24. listopadu 2014 od 14.00 h. Vetešárna Budova ZŠ  ZŠ Přibyslav
- 25. listopadu 2014 Vetešárna (dle plakátu) Budova ZŠ  ZŠ Přibyslav
- 26. listopadu 2014 Vetešárna (dle plakátu) Budova ZŠ  ZŠ Přibyslav
- 27. listopadu 2014 v 17.00 h. Kondiční cvičení / pro přihlášené Kulturní dům   KZM Přibyslav
- 28. listopadu 2014 v 15.00 h. Pravidelný monitoring DPS Přibyslav  ČČK, PS Přibyslav
- 28. listopadu 2014 v 19.00 h. DP 2014 – Hrátky s čertem/divadlo Kulturní dům        Havlíček Škrdlovice, KZMP
- 29. listopadu 2014 ve 13.00 h. Vánoční výstava Starý Špitál            KVC Harmonie Přibyslav
- 29. listopadu 2014 ve 13.00 h. K Ježíškovi do Betléma/výstava Římskokat. fara    Římskokat. farnost Přibyslav
- 29. listopadu 2014 ve 14.00 h. DP 2014 – Mikulášské odpoledne Kulturní dům           Přibysl.pimprlata, KZMP
- 29. listopadu 2014 v 17.00 h. DP 2014 – O Popelce/divadelní pohádka Kulturní dům  DS Brzkov, KZMP
- 30. listopadu 2014 v 9.00 h. Florbal – Liga Vysočiny přípravek Sportovní hala         SK Juvenis, SZM Přibyslav
- 30. listopadu 2014 v 9.00 h. K Ježíškovi do Betléma/výstava  Římskokat. fara    Římskokat. farnost Přibyslav
- 30. listopadu 2014 ve 14.00 h. Co takhle jiskra/komentované prohlídky Kurfürstův dům  KZM Přibyslav
- 30. listopadu 2014 v 17.00 h. Rozsvícení vánočního stromu Bechyňovo náměstí             Město Přibyslav, KZMP

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 9.00–11.00

tel.: 569 484 257
e-mail: knihovna@pribyslav.cz

Informační centrum, 
Městské muzeum Přibyslav
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 

tel.: 569 484 361, 569 484 257 
e-mail: ic@pribyslav.cz

á knihovna


