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 BROUK V HLAVĚ, AJeTo Počátky

 DĚDEK POD PANTOFLEM, SCHOD Chotěboř

OREGON DS, Včelinec Zhoř

KOUZELNÍK, KTERÝ UMĚL NAMALOVAT DUŠI, Společnost Jana Zrzavého Krucemburk

BABIČKA V TRENKÁCH, Furiant Přibyslav

MUŽI V OFFSIDU, DS Stonařov

P.P.S. ANEB NA SPRÁVNÉ ADRESE, Jen Tak Havlíčkova 

SBOROVNA, DS Žďár nad Sázavou                               Foto Zdeněk Hofman

Divadelní PŘibyslav 2014
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Nové volební 
období začíná 

Dne 7. listopadu 2014 proběhlo ustavující za-

stupitelstvo, kde bylo zvoleno nové vedení 

města Přibyslav. O této volbě naleznete 

informaci na jiném místě Přibyslavského 

občasníku. Všem, kteří budou naše město 

v následujících čtyřech letech spravovat, 

přeji mnoho zdaru do jejich práce a záro-

veň se jako starosta města těším na tuto 

spolupráci.

V  tomto čísle PO naleznete dotazník 

pro občany našeho města a místních částí, 

který má za úkol zjistit názory občanů na život 

ve městě a na jeho rozvoj. Dotazníkové šetření 

je nutné pro vznik Strategického plánu města Přiby-

slav, který je nezbytný pro čerpání fi nančních prostřed-

ků ze zdrojů Evropské unie v následujícím období.  Proto vás 

všechny prosím o jeho vyplnění a odevzdání. Zároveň prosím podnikatele a  spol-

ky, aby si dali práci s vyplněním dotazníků, které jsou určeny jim, a které naleznou 

na webových stránkách města Přibyslav. Zde je lze vyplnit i on-line. Dotazníky mají 

strukturu vycházející ze vzoru Ministerstva pro místní rozvoj a jsou koncipovány tak, 

aby pokryly i místní části. 

Nové volební období začalo, na rozdíl od těch minulých, skokem do rozjetého 

vlaku. V současnosti řešíme administraci dotace na IV. etapu, kterou je rekonstrukce 

nejstarších částí budovy základní školy. Výstavba a rekonstrukce pokračují podle časo-

vého harmonogramu. Zároveň komunikujeme s Úřadem pro ochranu hospodářské 

soutěže ve věci jeho Rozhodnutí ve věci možného spáchání správních deliktů, které 

se týká možných pochybení při výběru dodavatele a jeho administraci zakázky 

„Rekonstrukce a dostavba ZŠ Přibyslav“.  

Zároveň probíhá příprava rozpočtu města pro rok 2015. Určující pro tento rozpo-

čet je množství fi nančních prostředků, které nám zbyde po uskutečnění investice do 

ZŠ Přibyslav a po uhrazení splátky úvěru. Zdá se, že na investice v následujícím roce 

nám zbyde něco okolo třinácti milionů korun.

Na webových stránkách hnutí ANO 2011 se v posledním měsíci objevily některé 

dokumenty a komentáře k nim, jež vytvářejí dojem skandálních odhalení. Tento pří-

stup bohužel znesnadňuje práci Radě města Přibyslav, která je kompetentní jednotlivá 

pochybení řešit v rámci platných zákonů. Tyto dokumenty jsou zveřejňovány neúpl-

né a tím zkreslují a posouvají skutečnosti. V této souvislosti považuji za nutné sdělit, 

že v rámci vykazování cestovního výkazu ředitele školy došlo skutečně k pochybení. 

Z kompletní dokumentace jsou ale zřejmé skutečnosti, že pracovní cesta byla ve sku-

tečnosti uskutečněna s konkrétními náklady zaměstnance a nepodařilo se prokázat, 

že se jednalo o úmyslné poškození základní školy a už vůbec ne o trestný čin. Toto 

pochybení je pan ředitel povinen opravit, byl za něj potrestán (viz usnesení rady) a aby 

došlo k vyvrácení možnosti úmyslu, rozhodla rada o uskutečnění auditu hospodaření 

základní školy za poslední tři roky tak, aby byla schopna defi nitivně konstatovat, že 

se jednalo o náhodné administrativní pochybení. Je mi líto, že lídr hnutí ANO 2011 

zapomněl, jak je třeba v podobných případech postupovat podle zákona. Je mi to líto 

tím spíš, že skandalizuje, zřejmě společně se svými kolegy z hnutí, věci, které vznikly 

za jeho působení a které mohl ovlivnit v době, kdy se staly. Stačilo mít jinak nastavená 

pravidla a smlouvy namísto podivného překrucování faktů, ke kterému dochází dnes.

Chci Vám všem popřát krásné a pokojné prožití adventu, Vánoce strávené 
v kruhu V ašich blízkých a mnoho radostí, které s krásným vánočním časem souvisí. 
Nezapomeňte, že záleží ve velké míře jen na nás, jak své svátky prožijeme, jaké si 
je uděláme. Krásné a požehnané Vánoce přeje Vám všem

Martin Kamarád
starosta města

Slovo místostarosty města
Táhnout za jeden provaz
Jsem přesvědčen o tom, že v  Přibyslavi bychom měli táhnout za jeden provaz 
a posunovat naše město dopředu. Týmová práce může přinášet dobré výsledky ve 
prospěch celku. Důležitým předpokladem je, aby jednotliví členové týmu odváděli 
dobrou práci. Je jisté, že názory na to, jak nejlépe pracovat se mohou lišit. Právě 
tato různost pohledů je prospěšná v tom smyslu, že nám umožnuje rozšířit si obzor 
a lépe chápat danou skutečnost. Nemusíme se vždy ztotožňovat s  jinými názory, 
ale je znakem určité kultury respektovat názory druhých. Občané našeho města 
v letošních komunálních volbách vyslali ze svých řad patnáct lidí do zastupitelstva 
města a ti složili slib: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědo-
mí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit 
se Ústavou a zákony České republiky.“ Přejme jim i sobě, aby tohoto slibu dostáli 
a odpovědně pracovali podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Neuvolněná funkce místostarosty
Toto téma bylo diskutováno na ustavujícím zasedání zastupitelstva a názory, zda 
uvolněný nebo neuvolněný místostarosta se různí. Výhodou uvolněné funkce je nepo-
chybně plná pracovní dispozice ve prospěch města. Pokud odmyslíme vyšší mzdové 
náklady z rozpočtu města, pak nevýhod je opravdu jen málo. Avšak také neuvolněná 
funkce má své výhody, může být přínosná ve schopnosti udržet si určitý odstup a po-
hled zvenčí. Pohybovat se více mezi lidmi je dobrou zpětnou vazbou při komunikaci 
s veřejností. Profesní zkušenosti, které je možné získat v prosperující zahraniční spo-
lečnosti lze dobře využít i ve prospěch města. Nevýhodou neuvolněné funkce je časově 
omezený prostor a odpovídající agenda, které musí být o to lépe organizovány. Obě 
varianty výkonu funkce místostarosty jsou možné a zcela legitimní. Po těchto volbách 
je to takto, po těch příštích to může být zase jinak. Zcela zásadní je odpovědný přístup 
a snaha pracovat co možná nejlépe ve prospěch všech občanů našeho města. 

Kompetence
Podle dohody s panem starostou mám ve své gesci místostarosty oblasti kultury 
a informatiky. Město Přibyslav budu zastupovat v MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. 
Těším se na spolupráci.

Michael Omes
místostarosta města

MÍSTOSTAROSTA NA RADNICI

každé PONDĚLÍ od 14:00 hod. do 16:30 hod.

schůzky v jiných termínech jsou možné, 

můžete volat na tel.: 728 264 579

a psát na e-mail:

michael.omes@seznam.cz / omesm@pribyslav.cz

Vážení a milí spoluobčané, 
přeji Vám a Vašim blízkým pokojné adventní dny 
a krásné, radostně prožité Vánoce!

Michael Omes
místostarosta města

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘIBYSLAV
Dne 7. listopadu 2014 proběhlo v zasedacím sále přibyslavské radnice ustavující za-
sedání Zastupitelstva města Přibyslav. Starostou byl zvolen Martin Kamarád (ODS), 
neuvolněným místostarostou Michael Omes (KDU-ČSL) a radními Václav Henzl 
(KDU-ČSL), Ing. Marie Křesťanová (NPP) a Ing. Václav Zábrana (Přibyslav 2014). 

Dalšími zastupiteli, zvolenými ve volbách 10. a 11. října 2014, jsou za ODS Mgr. 
Ota Benc a Mgr. Anna Šnýdlová, za KDU-ČSL Libor Jaroš, za ČSSD Ing. Libor Joukl 
a Ing. Jaroslava Slezáková, za ANO 2011 Mgr. Jan Štefáček a Ing. Ladislav Hladík, 
za KSČM Mgr. Zdena Neumannová, za NPP Ing. Jan Thomayer a za Přibyslav 2014 
Josef Pelikán.

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ Přibyslav
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Z Městského úřadu Přibyslav
V objektu hasičské zbrojnice v Přibyslavi byla v  říjnu 
provedena instalace elektronické zabezpečovací sig-
nalizace. Práce provedla fi rma KELCOM Havlíčkův 
Brod, s. r. o. Celkové náklady akce byly 49.828 Kč 
a  částkou 12.876 Kč se na nich prostřednictvím do-
tace podílel Kraj Vysočina v  rámci grantového pro-
gramu „Dotace na ochranu nemovitého obecního 
majetku v Kraji Vysočina“. 

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ Přibyslav

Odbor životního prostředí
* Volně puštění psi
Již v minulých číslech občasníku odbor životního pro-
středí upozorňoval na problémy s volně puštěnými 
psy. Každý je povinen zabezpečit svého psa tak, aby 
nemohl utéct a obtěžovat, případně ohrožovat ostatní 
obyvatele. Pokud dojde k tomu, že bude volně pobí-
hající pes na žádost obyvatel nebo z  důvodu ohro-
žování obyvatel odchycen, budou náklady na jeho 
odchycení a následné umístění tohoto psa do útulku 
nebo uzavřeného kotce vymáhány po jeho majiteli. 
Částka na odchycení a umístění psa se pohybuje ko-
lem 5.000 Kč. Dále žádáme všechny občany Přiby-
slavi a místních částí, aby své psy přihlásili, řádně 
za ně platili poplatky a aby pohyb svých psů hlídali. 
Pokud nedojde ke zlepšení situace, město bude muset 
sáhnout k přísnějším opatřením.

* Městská zeleň 
V  roce 2014 se podařilo ošetřit stromy v  některých 
problémových lokalitách města Přibyslav a místních 
částech Přibyslavi. Některé nebezpečné stromy byly 
pokáceny, zároveň probíhá náhradní výsadba stromů. 
Vzhledem k  tomu, že je třeba v  ošetřování stromů 
a obnově městské zeleně pokračovat, zejména v míst-
ních částech Přibyslavi, prosíme občany o jejich do-
poručení, která směřujte k vedoucí odboru životního 
prostředí. 

Kácení stromů rostoucích mimo les
Kácení stromů je možné pouze v  době 
vegetačního klidu, který nastává každý rok vždy 
1. listopadu a končí 31. března následujícího 
roku. V odůvodněných případech lze kácet i mimo 
dobu vegetačního klidu. Kácení dřevin povoluje 
odbor životního prostředí kromě výjimek, které 
specifikovala vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně 
dřevin a povolování jejich kácení, jenž je platná 
od 15. července letošního roku. Tato vyhláška 
povoluje mimo jiné kácení v  zahradách, kdy 
zahrada je pozemek u bytového nebo rodinného 
domu v zastavěném území obce, který je stavebně 
oplocený a nepřístupný veřejnosti. 

POZOR! TATO VYHLÁŠKA BUDE PRAVDĚPO-
DOBNĚ ZMĚNĚNA K 1. 1. 2015. 

Doporučujeme proto v  zahradách stromy kácet do 
konce letošního roku. Pokud potřebujete s  káce-
ním stromů poradit, kontaktujte náš odbor již před 
vlastním kácením. Je možné, že je nutné splnit ještě 
některá specifika, která jsou uvedena v  zákoně 
o ochraně přírody a krajiny nebo v uvedené vyhlášce 
a která nejsou na první pohled zřejmá. Neplatí obec-
ně, že stromy lze na vlastní zahradě neomezeně 
kácet. 

* Výzva podnikatelským subjektům k  zapojení se 
do systému svozu komunálních odpadů a sběru 
a  svozu tříděných odpadů. Upozorňujeme všechny 
podnikatele, že musí prokázat zákonnou likvidaci 
komunálních i všech ostatních a nebezpečných od-
padů, které vznikají při jejich podnikatelské činnosti. 
Nejjednodušší cestou prokázání zákonné likvidace je 
uzavření smlouvy s  městem Přibyslav o zapojení do 
systému sběru a svozu komunálních a do systému 
tříděných odpadů. Smlouvy lze uzavřít na odboru 
životního prostředí. 

Vážení občané, odbor životního prostředí si Vám 
dovoluje popřát klidné prožití vánočních svátků 
a v novém roce 2015 hlavně hodně zdraví. Těšíme se 
na další spolupráci.

Mgr. Ludmila Řezníčková
vedoucí OŽP

Odbor výstavby
Podřezání vlhkého zdiva. Podřezání vlhkého zdiva 
technologií řetězové pily, diamantového lana nebo 
vložení nerezových plechů, lze v souladu s § 3 odst. 4 
zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů považovat za udržovací práce. 
Podle charakteru konkrétních udržovacích prací je 
možné aplikovat ustanovení § 103 odst. 1 písm. c) 
stavebního zákona: „Stavební povolení ani ohláše-
ní stavebnímu úřadu nevyžadují udržovací práce, 
jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví 
osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, 
životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a nejde 
o udržovací práce na stavbě, která je kulturní pa-
mátkou.“ Předpokladem pro užití ustanovení § 103 
odst. 1 písm. c) stavebního zákona je splnění všech 
uvedených podmínek. Pokud by tyto podmínky neby-
ly splněny, bude se aplikovat ustanovení § 104 odst. 
1 písm. j) stavebního zákona: „Ohlášení stavebnímu 
úřadu vyžadují udržovací práce na stavbě neuvedené 
v § 103 odst. 1 písm. c).“ K  posouzení konkrétního 
případu je kompetentní místně příslušný stavební 
úřad. 

Miloš Šimek
vedoucí OV

Pečovatelská služba Přibyslav
V měsíci listopadu probíhala pečovatelská služba bez 
vážných potíží. Na přelomu října a listopadu k  nám 
nastoupila v  rámci veřejně prospěšných prací slečna 
Jaroslava Vomelová, která v  našem zařízení vykoná-
vala pravidelné školní praxe. Koncem měsíce byly 
pečovatelky na kurzech v  rámci celoživotního vzdě-
lávání pracovníků v  sociálních službách. Kurzy byly 
zaměřeny na péči o klienty s diabetem a opatření proti 
syndromu vyhoření. 

Jako každý měsíc proběhl monitoring a mše svatá. 
V prosinci, vedle tradičních akcí, navštíví DPS skauti 

s Betlémským světlem a také u nás budou probíhat vá-
noční setkání organizací, které v PS Přibyslav celoroč-
ně působí. Na závěr v týdnu před Vánocemi proběhne 
tradiční večeře pro obyvatele DPS. Bližší informace 
o pořádaných akcích naleznete na plakátech. 

Všichni pracovníci Pečovatelské služby Přibyslav vám 
přejí krásné, šťastně v klidu prožité Vánoce a do nového 
roku 2015 hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti. 

Bc. Karel Březina
vedoucí PS

Odbor hospodářsko-správní
* Rozpočet města
Rozpočtové příjmy města jsou ke dni 31. 10 2014 
po rozpočtovém opatření č. 6 ve výši 80.081.052,55 Kč 
a výdaje ve výši 142.927.632,33 Kč.

Plnění rozpočtu města k 31. 10. 2014 je následující:
Daňové příjmy činí 58.670.945,30 Kč, tj. 93,45 % 

rozpočtovaných daňových příjmů. Nedaňové pří-
jmy jsou ve výši 3.744.996,64 Kč, kapitálové příjmy 
594.674,00  Kč a přijaté transfery 14.899.566,50 Kč. 
Příjmy celkem ve výši 77.910.182,44 Kč tvoří 97,29 % 
schváleného rozpočtu.

Běžné výdaje k tomuto datu činí 40.838.755,50 Kč, 
kapitálové výdaje pak 56.981.609,46 Kč. Celkové vý-
daje jsou ve výši 97.820.364,96 Kč, což je 68,44 % 
schválených výdajů na letošní rok.

Investiční výdaje na rekonstrukci, dostavbu 
a  modernizaci Základní školy činí k  31. 10. 2014 
47.799.968,09  Kč, což je 60,51 % z  rozpočtovaných 
výdajů 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 31. 10. 
2014 Kč 13.542.475,13, podle jednotlivých organi-
zací je následující: lesy 391.078,29 Kč, Kč, skládka 
5.529.525,26 Kč, SZMP 770.784,26 Kč, správa ma-
jetku 648.046,85 Kč, kabelová televize 1.651.827,69 
Kč, všeobecná správa 180.281,18 Kč a pronájmy 
4.370.931,60 Kč. 

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS

Odbor správy a údržby
V měsíci listopadu jsme díky příjemnému počasí do-
končovali úklidové práce veřejných prostor a cyklo-
stezky od spadaného listí. Současně s úklidem pro-
běhla údržba veřejné zeleně. Po těchto pracích jsme 
náš vozový park i skladové zásoby na posyp připravili 
na zimní údržbu. V  této souvislosti bych chtěla 
upozornit na dodržování parkování vozidel (zejména 
v zimním období) pouze na vyhrazených místech, 
aby nedocházelo k  „zátarasám“ při provádění zimní 
údržby. 

Díky vlídnému počasí jsme se mohli věnovat zem-
ním pracím. Osadili jsme další betonovou lavičku na 
hřišti v  ulici Nerudova, proběhly opravy chodníků 
v ulici U Lesa a na náměstí, dále byl rozebrán chod-
ník vedle základní školy mezi náměstím a Českou 
ulicí a souběžně byl realizován odvoz tohoto materi-
álu s vnitřní kamennou dlažbou ze školy. Na hřbitově 
(márnici), bytových domech ve vlastnictví města a bu-
dově radnice naši pracovníci vyčistili okapové žlaby 
od napadaného listí. Operativní řešení pracovních 
úkolů nám ztížila závada na nově pořízeném traktoru. 
Po  jednání se společností SOME Jindřichův Hradec 
nám byl druhý den společností poskytnut náhradní 
traktor po dobu opravy traktoru.  

Během listopadu byly nahlášeny poruchy veřejného 
osvětlení v ulicích Př íkopy, Pecháčkova a Nerudova, 
které byly operativně odstraněny. 

Na závěr, jen pro zmínku čtenářům, letošní roz-
svícení vánočního stromu bude 30. 11. 2014 (bližší 
informace na plakátovacích plochách). V době psaní 
tohoto příspěvku instalují naši pracovníci vánoční vý-
zdobu v ulicích města a připravují vánoční strom.

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OHS
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Poskytování dotací 
z rozpočtu města 
Přibyslav
Upozorňuji všechny žadatele o dotace, že je třeba do 
31. 12. 2014 odevzdat na předepsaném formuláři 
žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města.

Níže uvádím základní informace ze zásad pro po-

skytování dotací. 

Město Přibyslav poskytuje dotace na pokrytí nákla-

dů žadatele souvisejících s  jednorázovou akcí pořá-

danou žadatelem na území města Přibyslav nebo na 

pravidelnou činnost žadatele na základě rozhodnutí 

Rady nebo Zastupitelstva města Přibyslav.

Dle Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města 

Přibyslav na podporu společenských aktivit a rozvoje 

města Přibyslav může být žadatelem o dotaci fyzic-

ká nebo právnická osoba se sídlem na území města 

Přibyslav, fyzická nebo právnická osoba se sídlem 

v  České republice pořádající akci na území města 

Přibyslav.

Dotace z rozpočtu města se poskytují na základě žá-

dostí, které město obdrží nejpozději do 31. prosince 

předchozího roku. Žádost bude přijata k projednání, 

pokud bude obsahovat všechny požadované náleži-

tosti. Na dotace není právní nárok a nemusí být žada-

teli poskytnuty v požadované výši.

Žadatelé předkládají žádosti na předepsaném tisko-

pise, který je k dispozici na www.pribyslav.cz/městský 

úřad/formuláře/formuláře OHS.

Bližší informace jsou uveřejněny na www.pribyslav.

cz/legislativa/pravidla a zásady.

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS

Mgr. Jan Štefáček, starosta Martin Kamarád, místostarosta

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 29. 10. 2014
236/2014 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat jako dodavatele stavby „Oprava cesty v Dobré“ 

společnost EUROVIA CS, a. s., Národní 10, 113 19 Praha 1, IČ 45274924 a schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přiby-
slav, IČ 00268097 a zhotovitelem. Cena díla je 297.587,40 Kč včetně DPH.
Smlouvu o dílo je možné podepsat až po schválení rozpočtového opatření, kterým 
bude akce zařazena do rozpočtu města Přibyslav pro rok 2014.
Odpovědnost: Martin Kamarád, Ing. Ludmila Benešová, Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 12/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Výběrové 
řízení

237/2014 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat na poskytnutí „Modernizace a rozšíření ZŠ Při-
byslav – dodávka vybavení ZŠ Přibyslav“, na část 1 fi rmu JP-KONTAKT, s. r. o., Dašic-
ká 1797, 530 03 Pardubice, IČ 25922378.
Cena dodávky je 3.131.672 Kč, včetně DPH.
Odpovědnost: Martin Kamarád
Termín: 12/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

238/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo „Chodník podél silni-
ce I/19 v  Dobré“ mezi společností EUROVIA CS, a.  s., Národní  10, 113  19 Praha  1, 
IČ 45274924 a městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097.
Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH 2.843.040,50 Kč
Cena dle dodatku č. 3 bez DPH 309.305,57 Kč
Cena celkem bez DPH 3.152.346,07 Kč.
Dodatek č. 3 je možné podepsat až po schválení příslušného rozpočtového opatření.
Odpovědnost: Martin Kamarád, Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 11/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Smlouva

239/2014 RM Rada města Přibyslav rozhoduje snížit cenu za uložení stavebního odpadu na sběrném 
dvoře Ronov nad Sázavou na cenu 130 Kč za tunu odpadu bez DPH pro fi rmu UNIS-
TAV a. s., Příkop 6, 602 00 Brno, IČ 00531766 s účinností od 20. 5. 2014.
Odpovědnost: Přemysl Tonar, Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 12/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Odpadové 
hospodářství

240/2014 RM Rada města Přibyslav bere na vědomí informace uvedené v dopise Ing. Marie Křesťano-
vé a souhlasí, aby částka fakturovaná sdružení Nezávislí pro Přibyslav za vložení letáku 
do Přibyslavského občasníku a jeho roznesení byla ve výši 794 Kč včetně DPH.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 11/2014
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

Přibyslavský 
občasník

Letos jsme se opět sešli u sochy sv. Václa-
va, abychom si připomněli události, které 
předznamenaly návrat svobody do naší 
země a návrat k demokratickým tradicím. 
Pravidelně tu v  tento večer vzpomínáme 
na oběti zvůle bolševického režimu – na 
sedláky, umělce, kněze, řemeslníky, učite-
le, obchodníky a další. Tentokrát jsme se 
zamýšleli nad osudem rodin politických 
vězňů – vždyť většina z nich měla manžel-
ku, děti, staré rodiče, sourozence a další 
příbuzné. Těmto lidem vzaly politické pro-
cesy živitele, majetek, mnohdy bydlení i za-
městnání, rozvrátily jejich životy a zničily 
budoucnost. 

25 let 
od událostí 

17. listopadu 1989

Ne všichni političtí vězni měli to štěstí, že se dožili právě 

roku 1989, že jim byly vráceny ukradené majetky a že 

byli rehabilitováni. Jedním z těch, kteří zemřeli v žaláři 

a  dočkali se až posmrtné rehabilitace, byl pan Karel 

Mucha, obchodník z  Ledče nad Sázavou, který byl 

v roce 1952 odsouzen k 20 letům vězení a rehabilitován 

byl až v roce 1990. Dnes má v Ledči pamětní desku. Měl 

3 dcery, dvě studovaly na vysoké škole, třetí pracovala 

u zahraniční společnosti. To všechno skončilo otcovým 

zatčením v roce 1951. Otec byl uvězněn, matka rovněž 

zatčena, rodinný majetek se stal majetkem veřejným, 

do domu Muchových se nastěhoval tajemník KSČ. 

Všechny sestry byly více než měsíc vězněny a vyšet-

řovány. Poté byly vyloučeny ze studií na vysoké škole, 

zaměstnaná sestra přišla o práci, a žily v jednom pokoji 

v Praze, kde s nimi po svém propuštění bydlela i jejich 

matka. Zpočátku mohly pracovat pouze v  dělnických 

profesích, tajně jim do začátku fi nančně pomohli jejich 

bývalí spolužáci z vysoké školy. Rodina podávala opa-

kovaně žádosti o milost či dřívější propuštění na pod-

mínku, ale marně. Vždy jí bylo sděleno, že žádost se za-

mítá pro záporné stanovisko místa odsouzení, tj. Ledče. 

Když se sestry vypravily do Ledče s prosbou o změnu 

stanoviska a se slibem, že si otce vezmou k sobě a že 

se do Ledče nikdy nevrátí, setkaly se jen s  nenávistí. 

Otec těsně před vypršením trestu zemřel. Matka byla 

po uvěznění otce zcela bez prostředků a žila u sester až 

do své smrti. Podobné případy známe i z našeho města 

a okolních vesnic, na Vysočině jich byly desítky, v celé 

republice stovky.

Je důležité si připomínat atmosféru tehdejší doby, 

abychom si dokázali vážit svobodného života v demo-

kratickém státě a abychom v  sobě našli dost odvahy 

vést za tento svobodný život každodenní zápas s malos-

tí, pohodlností a lhostejností. Pondělní setkání ukázalo, 

že v Přibyslavi je mnoho těch, kteří události 17. listopa-

du před 25 lety považují za opravdový předěl ve svých 

životech a svobody a demokracie si umějí vážit.

Na letošním setkání kromě výše uvedené vzpomín-

ky podle knihy Miroslava Růžičky Osudy politických 

vězňů Havlíčkobrodska zazněly i vzpomínky přímých 

účastníků událostí 17. listopadu a názory dalších pří-

tomných občanů na tyto historické události i na sou-

časnost. Účastníci setkání uctili minutou ticha všechny 

ty, kteří byli komunistickým režimem perzekvováni. 

Na závěr jsme si společně zazpívali naši hymnu. 

Děkujeme vám všem, kteří jste přišli.

Anna Šnýdlová, Martin Kamarád
foto Jan Krejčí
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90/2014 Zastupitelstvo města Přibyslav určuje ověřovateli zápisu Ing. 
Ladislava Hladíka a Ing. Jana Thomayera.
Usnesení bylo přijato 15 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

91/2014 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje program ustavujícího 
zasedání:
1. Volba starosty a místostarosty

a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat 
jako dlouhodobě uvolnění (§ 84 zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty města Přibyslav
e) volba místostarosty města Přibyslav
f) volba dalších členů Rady města Přibyslav

2. Zřízení fi nančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů fi nančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy fi nančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů fi nančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru

3. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů 
zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
4. Diskuse.

Usnesení bylo přijato 15 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Program

92/2014 Zastupitelstvo města Přibyslav rozhoduje ustanovit jednoho 
místostarostu města Přibyslav.
Usnesení bylo přijato 15 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Volba starosty 
a místostarosty

93/2014 Zastupitelstvo města Přibyslav v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zá-
kona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty města bude člen 
zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Usnesení bylo přijato 15 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

94/2014 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje veřejnou volbu staros-
ty, místostarosty, členů rady města (radních), předsedů a členů 
fi nančního a kontrolního výboru.
Usnesení bylo přijato 15 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

95/2014 Zastupitelstvo města Přibyslav volí starostou města Přibyslav 
pana Martina Kamaráda.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy, proti 0, zdržel se 5.

96/2014 Zastupitelstvo města Přibyslav volí místostarostou města Přiby-
slav pana Michaela Omese.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 0, zdržel se 3.

97/2014 Zastupitelstvo města Přibyslav volí členem Rady města Přibyslav (rad-
ním) pana Václa va Henzla.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, proti 0, zdržel se 4.

Volba radních

98/2014 Zastupitelstvo města Přibyslav volí členem Rady města 
Přibyslav (radním) Ing. Marii Křesťanovou.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 1, zdržel se 5.

99/2014 Zastupitelstvo města Přibyslav volí členem Rady města 
Přibyslav (radním) Ing. Václava Zábranu.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 1, zdržel se 5.

100/2014 Zastupitelstvo města Přibyslav zřizuje fi nanční a kontrolní výbor 
Zastupitelstva města Přibyslav a stanoví počet členů v obou vý-
borech na 7 členů.
Usnesení bylo přijato 15 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Výbory

101/2014 Zastupitelstvo města Přibyslav volí předsedou Finančního výboru 
Zastupitelstva města Přibyslav pana Libora Jaroše.
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

102/2014 Zastupitelstvo města Přibyslav volí předsedou Kontrolního vý-
boru Zastupitelstva města Přibyslav Mgr. Zdenu Neuman novou.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 3, zdržel se 0.

103/2014 Zastupitelstvo města Přibyslav volí členy Finančního výboru Za-
stupitelstva města Přibyslav Ing. Jaroslavu Slezákovou, Ing. Luďka
Rezničenka, paní Martu Stolínovou, paní Dagmar Štefanovou, 
Ing. Hanu Vykoukalovou a paní Janu Sejkorovou.
Usnesení bylo přijato 15 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

104/2014 Zastupitelstvo města Přibyslav volí členy Kontrolního výboru Zastu-
pitelstva města Přibyslav Ing. Irenu Rezničenkovou, Mgr. Otu Bence, 
paní Marii Slavíčkovou, Mgr. et Mgr. Jana Málka, Mgr. Milana Kachlí-
ka a pana Josefa Pelikána.
Usnesení bylo přijato 15 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

105/2014 Zastupitelstvo města Přibyslav:
1) schvaluje, aby při souběhu výkonu několika funkcí náležela ne-
uvolněnému členu zastupitelstva měsíční odměna podle funkce, 
za kterou se poskytuje nejvyšší odměna
2) schvaluje měsíční odměny neuvolněným členům zastupitel-
stva ve výši:

a) člen zastupitelstva 660 Kč
b) člen rady 1.910 Kč
c) předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady 1.560 Kč
d) člen výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvláštního 
orgánu 1.380 Kč 
e) místostarosta 15.000 Kč

s účinností od 8. listopadu 2014.
Usnesení bylo přijato 15 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Odměny

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Přibyslav 
ze dne 7. listopadu 2014

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 19. 11. 2014
241/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o zřízení věc-

ného břemene – služebnosti č. IE-12-2004303/VB/26, 
Přibyslav, ul. Filipova, Na Vyhlídce, kNN k  tíži pozemků 
ve vlastnictví města Přibyslav parc. č. 295/16, 295/48, 
295/50, 295/59 a 1838 v  k.  ú. Přibyslav mezi městem 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22  Přibyslav, 
IČ 00268097 a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 
874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín, 
IČ 24729035.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 12/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Smlouva

242/2014 RM Rada města Přibyslav souhlasí s podepsáním dodatku č. 6 
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 rmou UNISTAV
a. s., Příkop 6, 602 00 Brno, IČ 00531766.
Příloha: Dodatek č. 6
Odpovědnost: Martin Kamarád
Termín: 11/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

243/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu části po-
zemku parc. č. 1709/2 o výměře 150 m2 v k. ú. Přibyslav 
a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední desce po dobu 
15 dnů.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 12/2014
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, proti 0, zdržel se 2.

Záměr

244/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o bezúplatném 
převodu majetku mezi Ministerstvem práce a sociálních 
věcí ČR, Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2, 
IČ: 00551023 (převodce) a městem Přibyslav, Bechyňovo 
nám. 1, 582 22 Přibyslav, 
IČ 00268097 (nabyvatel).
Příloha: Smlouva o bezúplatném převodu
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk 
Termín: 01/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Majetek

245/2014 RM Rada města Přibyslav schvaluje vyhlášení mimořádné 
nabídkové akce pro připojení nových uživatelů kabelové 
televize a internetu na síť TKR Přibyslav.
Příloha: Podmínky
Odpovědnost: Jiří Koudela
Termín: 12/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Internet

246/2014 RM Rada města Přibyslav bere na vědomí žádost SDH Dobrá 
o vydání publikace „Dobrá od časů našich předků“.
Příloha: Žádost
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 12/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Finanční 
dar

247/2014 RM Rada města Přibyslav souhlasí se zápůjčkou sklepů pod 
radnicí skautskému středisku Goliath Přibyslav v termínu 
od 29. 11. do 15. 12. 2014.  
Odpovědnost: Bc. Karel Březina
Termín:  15. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Radnice

248/2014 RM Rada města Přibyslav souhlasí s omezením provozu nebo 
uzavřením Mateřské školy Přibyslav v  době vánočních 
prázdnin od pondělí 22. 12. 2014 do pátku 2. 1. 2015.
Odpovědnost: Mgr. Naděžda Štouračová
Termín: pondělí 22. 12. 2014 do pátku 2. 1. 2015.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Mateřská 
škola

249/2014 RM Rada města Přibyslav rozhoduje odebrat osobní příplatek 
řediteli Základní školy Přibyslav Mgr. Petru Adamovi za 
měsíce listopad a prosinec 2014 na základě zjištění č. 2 
z protokolu o kontrole ze dne 23. 10. 2014 a ukládá ředi-
teli školy Mgr. Petru Adamovi zjednat nápravu vyúčtování 
pracovní cesty do Mook en Middelar.
Odpovědnost: Martin Kamarád
Termín: 11/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Základní 
škola

250/2014 RM Rada města Přibyslav rozhoduje zadat hloubkový audit 
hospodaření Základní školy Přibyslav za roky 2012– 2014.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 3/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Martin Kamarád, starosta Martin Kamarád, starostaMichael Omes, místostarosta Michael Omes, místostarosta
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PRONÁJEM 
NEBYTOVÝCH PROSTOR

***
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 19. prosince 2014 na adresu:
Městský úřad Přibyslav

odbor správy a údržby

Ing. Ivana Hladíková

Podmínky poskytování 
slev na užívání kabelové 
televize a internetu 
od 3. 12. 2014 do 19. 12. 2014

A. Poskytnutí slevy na zřízení přípojky 
kabelové televize 
Občanům Přibyslavi, Dobré, Keřkova, Ronova nad 
Sázavou, Poříčí, České Jablonné a Dolní Jablonné, 
kteří mají zaveden kabel kabelové televize do domu, 
bytu, chodby, sklepa a objednají si zřízení přípojky 
kabelové televize ve výše uvedeném termínu, bude 
poskytnuta sleva:
     
A N A L O G
1. Ve výši 1  200 Kč z  ceny za připojení jedné 
uživatelské přípojky k  televiznímu kabelovému 
rozvodu, která činí 3 700 Kč včetně DPH, to znamená, 
že zákazník uhradí pouze 2 500 Kč včetně DPH.

D I G I T Á L  +  A N A L O G   Z D A R M A
2. Ve výši 2 200 Kč z  ceny za připojení jedné 
uživatelské přípojky k  televiznímu kabelovému 
rozvodu, která činí 3 700 Kč včetně DPH, to znamená, 
že zákazník uhradí pouze 1 500 Kč včetně DPH.

Poskytnutí slevy na zřízení kabelové televize a sou-
časné zavedení  internetu

DIGITÁL + ANALOG  ZDARMA + INTERNET
Občanům Přibyslavi, Dobré, Keřkova, Ronova nad 
Sázavou, Poříčí, České Jablonné a Dolní Jablonné, 
kteří mají zaveden kabel kabelové televize do domu, 
bytu, chodby, sklepa a objednají si zřízení přípojky 
kabelové televize ve výše uvedeném termínu, bude 
poskytnuta sleva:
1. Ve výši 3 490 Kč z  ceny za připojení jedné 
uživatelské přípojky k  televiznímu kabelovému 
rozvodu, která činí 3  700  Kč + 1 190 Kč modem. 
Celkem 4 890 Kč včetně DPH, to znamená, že zákaz-
ník uhradí pouze 1 400  Kč včetně DPH. 

B. Poskytnutí slevy při zavedení internetu
Tato akce se vztahuje na všechny zákazníky, kteří již 
mají uzavřenou smlouvu s  městem Přibyslav na uží-
vání kabelové televize - ANALOG, to znamená i na 
klienty z obcí Stříbrné Hory, Žižkovo Pole, Macourov  
a Olešenka. Zákazníkům bude poskytnuta sleva: 
ve výši 1 070 Kč z ceny za připojení internetu která 
činí 1 190 Kč včetně DPH, to znamená, že zákazník 
uhradí pouze  120 Kč včetně DPH. 

akční cena 
včetně DPH

běžná 
cena 

včetně 
DPH

Sleva 
včetně 
DPH

připojení 
analogové TV

2 500 Kč 3 700 Kč 1 200Kč

připojení 
digitální TV

1 500 Kč 3 700 Kč 2 200 Kč

připojení 
digitální TV 
a internetu

1 400 Kč 4 890 Kč 3 490 Kč

připojení 
internetu

120 Kč 1 190 Kč 1 070 Kč

Bližší informace:  
Jiří Koudela
tel. 569 430 832
mob. 602 236 677

Fotorubrika: Cesta vánočního stromu



Školka PROSINEC 2014Str. 8

Pomozte nám 
v soutěži 

s panem Popelou!
Mateřská škola v Přibyslavi se zapojila 
tento školní rok do 14. ročníku eko-
logické soutěže ve sběru druhotných 
surovin pod názvem Soutěž s panem 
Popelou. Přineste svůj nashromáždě-
ný netříděný papír od pondělí do pátku 
v  době od 6.30 do 16. hodin (doba 
provozu MŠ) a  přispějte díky výtěžku 
za sběr na potřebné pomůcky a vyba-
vení pro děti z MŠ! 

Při této příležitosti bychom rádi po-
děkovali zaměstnancům města Přiby-
slav za odvoz vybraného papíru z pro-
dejny COOP.

Prostřednictvím médií vás také bude-
me včas informovat o termínech a mís-
tě svozu. Všem spoluobčanům předem 
děkujeme za spolupráci!

 

Teplá říjnová dopoledne jsme kromě 

vycházek do okolí mateřské školy zaplnili 

několika vydařenými výlety, z nichž nejzdařilejší 

byly exkurze několika oddělení do „Dýňového světa“
manželů Pipkových. V příjemném prostředí býva-

lého statku v Nové Vsi u Leštiny nás s dětmi přiví-

talo opravdové království dýní. Hlavním „trhákem“ 

bylo skotačení na balících slámy, dále závody kolem 

dýňové pyramidy nebo možnost pomazlit se s roz-

ličnými domácími mazlíčky. Třešničkou na pomy-

slném dortu bylo hledání se navzájem v  labyrintu 

vysekaném v kukuřičném poli. Po společné svačině 

a prožitých radovánkách jsme všichni v  pořádku 

a  spokojeně odjížděli domů spolu s  velkou dýní, 

kterou jsme k vydlabání dostali od paní majitelky.

   Tradiční akcí, která nás ani letos neminula, byla 

Výstava ovoce, zeleniny, medu a brambor ve 

sklepních prostorách přibyslavské radnice. Děti 

nejvíce zaujaly výpěstky místních farmářů – zejmé-

na různé odrůdy jablek, brambor, ale i žlutá rajča-

ta a jiné nám nepříliš známé druhy zeleniny. Jako 

vždy potěšily naše oči i chuťové pohárky překrásné 

perníkové postavy a houbové „pole“ šikovné bývalé 

učitelky paní Marie Henzlové. Některé vystavené 

skvosty, kterými jsme byli obdarováni, se staly sou-

částí naší svačinové ochutnávky, za což dlouholeté 

a oblíbené paní učitelce děkujeme.

   O tom, co přesně potřebují a jak vlastně vypa-

dají některá známá lesní zvířata, se děti z oddělení 

Motýlků dozvěděly při besedě s  panem myslivcem. 

Ten je také seznámil s  trofejemi a prověřil znalosti 

předškoláků o přírodě formou mysliveckých hádanek.

   To děti z oddělení Berušky z Tyršovy ulice zamy-
kaly v listopadu spolu s rodiči přírodu, vytvářely 
zajímavá aranžmá z přírodnin v rámci podzimní 
dílny, pracovaly s  keramickou hlínou a dokonce 
uspávaly broučky! Jak se to dělá? To se totiž za po-

moci rodičů vyrobí barevný lampión a za sychravé-

ho podzimního večera se jde ztemnělou přírodou 

k  potoku v  Dobré, kde se broučci uspí tichounce 

zazpívanou ukolébavkou. To aby se jim dobře spalo 

a na jaře se probudili náležitě odpočatí. Podobnou 

pouť absolvovaly i děti z Motýlků, spolu s mamin-

kou nebo tatínkem provedly svoje lampiony po 

stezce odvahy, na jejímž konci je čekalo nejedno 

překvapení.

   Pro všechny děti ze školky byla v průběhu měsíce 

listopadu připravena dvě divadelní představení 
v MŠ. To první s názvem „Já nic, já muzikant“ ne-

násilnou a hravou formou umožnilo dětem setkání 

s různými hudebními nástroji (např. s dudami, he-

ligónem nebo harmonikou, atd.). Děti si zvesela 

zazpívaly a zahrály na kapelu. Maňáskové divadlo 
„Šikulka“ nám sehrálo sérii tří loutkových pohádek, 

jejich důležitým poslání pro děti bylo mimo jiné 

i mravní ponaučení.

   Dalšími oblíbenými aktivitami, které průběžně 

uskutečňujeme pro všechny děti, jsou různorodé 

návštěvy více či méně známých prostředí – např. 

ambulance dětského lékaře, přibyslavské lékárny 

nebo útulných prostor zdejší knihovny. 

   V celkovém výčtu našich akcí nesmí chybět zmínka 

o vystoupení Berušek u vánočního stromu a pro 
Klub Pohoda, které seniory jistě zahřálo u  srdce

nebo divadelní představení stejných dětí pro 

ostatní děti z MŠ a také pro děti z KVC Harmonie. 

V prosinci nás čekají další předvánoční vystoupení 

a také všemi dobře přijaté vánoční dílny, při kterých 

si děti, rodiče i paní učitelky  užívají tu správnou 

Báječný podzim
aneb
Jak uspat broučky

kouzelnou atmosféru společného tvoření a těšení 

se n a Ježíška.   

   Zkrátka a dobře – děti z mateřské školy se v po-

sledních třech měsících tohoto roku určitě nenudi-

ly – ba naopak! Školkou i jejím okolím zněl často 

spontánní dětský smích vyjadřující radost z  právě 

prožité neopakovatelné chvíle.

   Na závěr bych ráda popřála čtenářům Přibyslav-

ského občasníku jménem všech zaměstnanců MŠ 

do roku 2015 pevné zdraví, co nejvíc dobré nálady 

a optimismu a spoustu každodenních drobných 

radostí, které náš život ve všech směrech obohatí.

Mgr. Jitka Nováková 

Děti na Výstavě ovoce, zeleniny, medu a bramborZ vánoční dílny

Návštěva „Dýňového světa“ manželů Pipkových Z akce „Já nic, já muzikant“
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Zprávy ze školy
„Šedivé mlhy nad lesem plynou, jako duchové 
vlekouce se řadem“, tak píše Erben o listopadu ve své 

básni Záhořovo lože. A přesně tak nám listopadové 

počasí ukázalo svou sychravou zádumčivou tvář. 

Okna školy však zářila teplým jasným světlem, neboť 

stavební práce vrcholí.

Někteří žáci devátých tříd navštívili se svými rodiči 

burzu škol v  Havlíčkově Brodě a ve Žďáru nad 

Sázavou, aby si ujasnili, kam se vydají po skončení 

základní školy.

V  pondělí 3. 11. absolvovali ekologický program 

žáci 5. B s paní uč. M. Neumannovou.

Zprávu o návštěvě havlíčkobrodské galerie sestavily 

děti ze 7. A: „Dne 5. 11. jsme navštívili animační 
program k  výstavě grafi k a kreseb V. Truhlářové. 
V galerii nás provedla milá paní, která nám ukázala 
obrázky. Kreslili jsme moře různými způsoby 
a vyplňovali pracovní listy. Taky jsme si tam vytvořili 
vlastní obrázek technikou zvanou linoryt. To se nám 
líbilo nejvíce.“ 

Martina Z., Kateřina S., Barbora B., Petr T.

• Na 10. 11. připravila program pro naše deváťáky 

SPŠS v Havlíčkově Brodě.

• Pedagogická rada dne 19. 11. uzavřela I. čtvrtletí. 

Druhého dne proběhly rodičovské schůzky.

• Do pátku 21. 11. mohly děti odevzdávat obrázky do 

školního kalendáře, tentokrát na téma Pranostiky.

• S programem „První pomoc“ odešli do MŠ někteří 

osmáci v úterý 25. 11.

• Tradiční podzimní Vetešárna proběhla ve dnech 

24.– 27. 11. 

Mgr. et Mgr. Monika Linková
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Kromě pravidelné schůzky červenokřižáčků, kde jsme 
se opět zabývali tematikou první pomoci, ale už i chys-
táním se na Vánoce, vyjely děti společně na výlet do 
Knyku. V sobotu 8. listopadu se tam totiž konal turnaj 
v  klasické stolní hře Člověče, nezlob se! Všichni, kdo 
se  zúčastnili, zapáleně bojovali a rozhodně nebrečeli, 
když je někdo vyhodil. (: Jak už to ale u téhle hry bývá, 
nejdůležitější je štěstí. Nejlépe nás reprezentovala Janič-
ka Ledvinková, které ten den štěstí přálo a za to se umís-
tila na předním místě! Všem zúčastněným gratulujeme!

V neděli 9. listopadu jsme se společně s KVC Harmo-
nií vydali na parket v  Dobré. Od 16 hodin přicházeli 
rodiče s dětmi, pro které jsme měli připraveno několik 
aktivit, než společně vyrazíme na Svatomartinský prů-
vod. Děti u nás mohly krmit papírové koníky, projet 
si  překážkovou dráhu za zvuku kopyt z  kokosu, nebo 
se nechat zmrazit od Mrazíka a zase rozmrznout Slu-
níčkem při honičce. Nikomu určitě nebyla zima a navíc 
si  každé dítě odneslo malou odměnu. Potom už ná-
sledoval zajímavý program KVC Harmonie, ohýnky a 
balonky a mohli jsme vyrazit s lampiony do Přibyslavi. 
Teď už jen doufáme, že se ten bílý kůň brzo ukáže.(:

Místní skupina 
Českého červeného kříže v Přibyslavi

Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod

Dne 28. listopadu jako každý poslední pátek v mě-
síci proběhl pravidelný monitoring v domě s pečova-
telskou službou od 15:00 do 16:00. Našim pravidel-
ným návštěvníkům, ale i několika novým, jsme měřili 
glykemický index, tlak, BMI a tuky a svaly v  těle. Zá-
roveň si každý odnesl užitečné informace o zdravém 
životním stylu.

Scházíme se na Svatomartinský průvod

V sobotu 29. listopadu se chytáme na Vánoční vý-
stavu pořádanou KVC Harmonií, ale z té vám zprávy 
přineseme až v  příštím občasníku včetně vánočních 
fotek.

Na prosinec připravujeme:
Pravidelný monitoring by tentokrát vycházel na dru-
hý svátek vánoční, a proto jsme se rozhodli, že v tom-
to měsíci NEBUDE. Monitorovat začneme zase až 
v novém roce – 30. 1. 2015.

V prosinci budeme mít ale opět pravidelnou schůz-
ku červenokřižáčků, kde se tentokrát budeme věnovat 
výhradně vánoční tematice a nácviku besídky pro 
naše maminky a pro členy ČČK.

Na  úterý 16. 12. 2014 připravujeme Vánoční be-
sídku MS ČČK Přibyslav, na které předvedou malí 
červenokřižáčci svoje dovednosti z jiných oborů, než 
je první pomoc, aby potěšili svoje rodiče a všechny 
členy místní skupiny a navodili jim tak vánoční nála-
du. Besídka se bude konat v zasedací místnosti Mě Ú 
Přibyslav od 17 hodin a všichni členové MS ČČK jsou 
srdečně zváni!

Vám všem čtenářům přejeme příjemně strávený 
předvánoční čas, Vánoce plné radosti a pohody 
a dobrou náladu. Užijte ve zdraví poslední měsíc le-
tošního roku a s nadšením očekávejte, co přinese ten 
nový!

Za MS ČČK Přibyslav 
Anna Doubková

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

Významné dny v měsíci prosinci:

1. 12. Světový den AIDS 

2. 12. Světový den počítačové gramotnosti
Mezinárodní den boje za vymýcení otroctví 

3. 12. Mezinárodní den zdravotně postižených 

5. 12. Mezinárodní den dobrovolníků 

7. 12. Mezinárodní den civilního letectva 

9. 12. Mezinárodní den proti korupci 

10. 12. Mezinárodní den lidských práv 

11. 12. Světový den dětství
Mezinárodní den hor 
Mezinárodní den solidarity s ženami a dětmi Afriky

18. 12. Mezinárodní den vystěhovalců 

20. 12. Mezinárodní den lidské solidarity 

21. 12. Zimní slunovrat

24. 12. Štědrý den

25. 12. 1. svátek vánoční

26. 12. 2. svátek vánoční

29. 12. Mezinárodní den biologické rozmanitosti 

Krmení koníků

Na Člověče, nezlob se! v Knyku
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Ze Svatomartinského průvodu

Klidný čas 
vánoční…
Pomalu se přiblížil adventní čas, po něm Vánoce 

i konec roku 2014. SPCCH ČR ZO Přibyslav chce 

touto cestou poděkovat všem svým členům, ale 

též spolupracovníkům, sponzorům a dárcům za 

podporu a pomoc, kterou nám po celý uplynulý 

rok věnovali. Přejeme všem  krásné Vánoce, pevné 

zdraví, hodně úspěchů, štěstí a spokojenosti v roce 

nadcházejícím. Těšíme se s  vámi se všemi na 

setkání při našich akcích, které budeme pořádat.

Věra Schusterová
předsedkyně SPCCH ČR ZO Přibyslav 
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Nezlomný muž Tomáš Becket
Do okruhu vánočních svátků spadá výročí násilné smrti jedné významné postavy dějin 
Anglie – Tomáše Becketa. Tomáše Becketa bychom mohli pro jeho ryzí postoj označit 
za „nezlomného muže“. Charakterních, nezlomných lidí, kteří se neohýbají před mocí 
a netočí se ve větru jak korouhvička na báni, je zapotřebí stále. Jsou pro nás příkladem 
hodným následování. Proto si krátce připomeňme jeho život. 

Tomáš Becket patří k nejdojímavějším středově-
kým církevním osobnostem a je patrně nejzná-
mějším anglickým svatým. Pouti k jeho hrobu do-
sáhly brzy takového rozsahu jako pouti ke hrobu 
sv. Jakuba v Santiagu de Compostela. 

Tomáš Becket se narodil roku 1118 v  Londý-
ně jako syn obchodníka a po ukončení studií 
v  Paříži a Bologni se stal arcijáhnem v  Canter-
bury. Ve věku 37 let ho jmenoval král Jindřich II. 
lordem kancléřem a svým osobním poradcem. 
Krále Jindřicha a Tomáše pojilo hluboké přátel-
ství. Becket podporoval panovníka ve všech zále-
žitostech a měl rozhodující vliv na mnohá králova 
rozhodnutí. 

Král Jindřich II. prosadil jmenování Tomáše 
Becketa canterburským arcibiskupem. Doufal, 
že tím získá větší vliv na církev. Tomáš tušil, co na-
stane, a tak ze svého jmenování neměl žádnou 
radost a oddaloval okamžik svěcení. Nakonec 
však volbu přijal a v červnu 1162 byl vysvěcen. 

Ode dne svěcení se Tomáš změnil. Jestliže 
dříve byl velkorysý a souhlasil s honosným způ-
sobem života, od nynějška rozděloval všechny 
své příjmy mezi chudé a vedl asketický život. Jest-
liže se dříve zasazoval za zájmy krále, nyní hájil 
církev. Arcibiskup Tomáš více a více obhajoval 
nezávislost církve na panovníkovi. 

Konfl ikt mezi arcibiskupem a králem se stával 
nevyhnutelným. Arcibiskup byl za svoje postoje 
trestán, až nakonec byl nucen dva roky po volbě 
zemi opustit a utéct do Francie. Prosil papeže 
Alexandra, aby mohl z  úřadu odstoupit, ten to 
ale odmítl. Tomáš Becket setrval ve Francii  šest 
let a  odtud neúnavně hájil svobodu církve 
v Anglii. 

Když arcibiskup přistoupil na smír s  králem, 
vrátil se roku 1170 zpět do Anglie. Spor se však 
rozhořel nanovo a 29. prosince 1170 zavraždili 
královi důvěrníci Tomáše Becketa u oltáře v cen-
terburské katedrále. Existuje několik dobových 
svědectví o Tomášově smrti, obzvláště význam-
ná je zpráva Edwarda Grima, který při útoku 
sám utrpěl zranění. Rytíři prý Becketa několikrát 
zasáhli do hlavy a při třetí této ráně měl Becket 
rozpřáhnout ruce se slovy „Ve jménu Ježíšově 
a ochrany církve jsem připraven obejmout smrt.“ 
Poté, co rytíři rozťali jeho hlavu a mozek smíše-
ný s krví rozprášili po podlaze, odešli se slovy 
„Pojďme, rytíři, tento člověk už nikdy nevstane.“ 
Nebylo nikdy objasněno, zdali král Jindřich II. dal 
jednoznačný příkaz k vraždě nebo zdali šlechti-
ci jednali ze své iniciativy. Říká se, že v  jednom 
opileckém opojení v Normandii Jindřich vyřkl 
otázku: „Copak se nenajde nikdo, kdo by mě 
zbavil toho otravného kněze?“ 

Tomáš Becket byl národem uctíván jako svě-
tec hned po své smrti. V roce 1173 byl ofi ciálně 
prohlášen za svatého. O rok později vykonal král 
Jindřich II. u hrobu svého někdejšího přítele ve-
řejné pokání. Pozdější králův nástupce Jindřich 
VIII. nechal drahocennou schránku s  ostatky 
Tomáše Becketa v roce 1538 zničit a pokusil se 
úctu k mučedníkovi Tomášovi vymýtit. To se mu 
však nepodařilo a úcta k mimořádné osobnosti 
zůstala zachována po celá staletí. 

Hrob Tomáše Becketa po celý středověk při-
tahoval davy poutníků a záhy se stal nejvýznam-
nějším poutním místem v  Anglii. Zavraždění 
nezlomného muže nabylo náboženského i poli-
tického významu. 

Drazí spoluobčané, přijměte srdečné pozvání 
k  společnému duchovnímu prožití Vánoc do 
farního kostela Narození svatého Jana Křtitele.  

Vánočnímu programu bude předcházet zpoví-
dání ve farním kostele v sobotu 20. prosince od 
13.30 do 15.30 hod. 

Mše svaté budou slouženy následovně: 
na Štědrý den 24. 12. v  16.00 hod. dětská 

mše svatá a ve 24.00 hod. půlnoční mše svatá. 

Na slavnost Narození Páně 25. 12. je začá-
tek bohoslužeb stanoven na 8.00 a  9.30 hod. 
V  16.00 hod. v  kostele se uskuteční Dětský 
vánoční koncert. 

Na Štěpána 26. 12. bohoslužby začnou 
v 8.00 a v 9.30 hod. V 19.00 hod. je na programu 
zpívaní koled za doprovodu varhan.

Na Nový rok 1. 1. 2015 mají bo hoslužby svůj 
začátek v 8.00, 9.30 a v 18.00 hod. 

Požehnané prožití svátků vánočních přeje a na 
setkání s vámi se těší

P. Zdeněk Kubeš, farář
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Většině lidí se asi vybaví lidové jesličky rozmanitých 
podob z nejrůznějších materiálů. Původně nešlo 
o hračku, ale o připomínku zásadních okamžiků 
křesťanství spojených s narozením Ježíše v městě 
Betlémě v Izraeli. 

Betlémský příběh putování Josefa a Marie do 
Betléma je popsán v Lukášově a Matoušově evangeliu. 
Jde o zprávu pocházející z 1.  století po Kristu. 
Lukášovo evangelium ve druhé kapitole zachycuje 
narození takto: „Stalo se v oněch dnech, že vyšlo 
nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě 
proveden soupis lidu. Tento první majetkový soupis 
se konal, když Sýrii spravoval Quirinius. Všichni se 
šli dát zapsat, každý do svého města. Také Josef se 
vydal z Galileje, z  města Nazareta, do Judska, do 
města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž 
byl z  domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s 
Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když 
tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina. I porodila 
svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek 
a  položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo 
pod střechou.“ (Český ekumenický překlad Bible)

Betlém je městečko položené na okraji pouště asi 
7 km od Jeruzaléma. V době dešťů poušť rozkvete 
a stává se vítaným rájem pro stáda ovcí a koz. V letních 
měsících se opět mění v poušť. Není tedy divu, že 
v  krajině přespávající pastýři se stali prvními svědky 
narození. Ale především je Betlém místem narození 
krále Davida. Ten vládl na přelomu 11. a 10. st. před 
Kristem a byl považován za vzor všech králů a vládců.

Stavění betlémů lze spojit s římskou bazilikou Santa 
Maria Maggiore, kde byla vytvořena kopie Betlémské 
jeskyně již v 5. st. po Kristu. Ale vlastní scéna jesliček je 
pozdější. Je spojována se sv. Františkem z Assisi, který 
toužil zakusit atmosféru Vánoc, a tak postavil živý bet-
lém a zde slavil své Vánoce v roce 1223.

První jesličky v naší zemi byly postaveny v Týnském 
chrámu v Praze v polovině 16. st. a zdá se, že po zá-
kazu Josefa II. byly právě takovéto jesličky vytlačeny 
z kostelů do domácností. Tím se rodí nový fenomén li-
dových jesliček. Dnes jsou již  jesličky běžně v kostelích 
k vidění. Staví se na konci doby adventní, která trvá 
čtyři neděle před 25. prosincem a je vlastně přípra-
vou na příchod mesiáše. K vidění jsou po celou dobu 
vánoční, která začíná v předvečer slavnosti Narození 
Páně (Štědrým večerem) a končí slavností Křtu Páně. 
V některých kostelích zůstávají až do svátku Uvedení 
Páně do chrámu (2. února).

Jana Miškovská 
( informace z webu víra a vánoce)

Když se řekne Betlém…

Podle starých tradic začínala 
štědrovečerní večeře již 
po východu první hvězdy. 
Předtím, než k samotné večeři 
rodina zasedla, zapálila za 
oknem svíčku. Zvyk zapalování 
světel v oknech pochází nejspíše 
– stejně jako zavěšování snítek 
jmelí – z Velké Británie (kde se udržel 
dodnes), přesněji potom z  Irska, u nás se 
rozšířil v době renesance. 

Samotné zapálení světla mělo hned několik 
významů, ze kterých namátkou nějaké vyberu. Prvním, 
méně poetickým významem, bylo jakési upozornění, 
že rodina večeří a není vhodné ji vyrušovat. Existovala 
totiž pověra, že od štědrovečerního stolu nemá nikdo 
vstát předčasně, aby se mu v příštím roce něco zlého 
nepřihodilo. Pokud by během večeře někdo do stavení 
přišel, hospodář by musel vstát a uvítat ho. 

Druhým vysvětlením, pro mě osobně líbivějším, byl 
přesný opak toho prvního. Naopak se věřilo, že svíce 
za oknem všem oznamuje něco v tom smyslu: „Zde žijí 
slušní a pořádní lidé, bez obav vejdi.“ Toto vysvětlení se 
opíralo o krajový zvyk, kde se prostíralo pro jednu osobu 
navíc, pro náhodného pocestného „bloudícího ve tmě“.

V  pozdějších dobách, někdy na přelomu 19. 
a 20. století, bylo přidáno vysvětlení, které bylo určeno 
především dětem, kdy se říkalo, že se jedná o svícení 
na cestu Ježíškovi.

O výše popsaném zvyku a jeho dalších významech 
jsem se podrobněji dozvěděl až na přednáškách jako 
student. Od té doby si vždy před Vánocemi představuji, 
jaké to muselo být hezké jít venku třeba na půlnoční 
– zima – sníh křupal pod nohama, jako když mačkáte 
v rukách pytlík s pudingem, a na cestu vám zpoza oken 
svítilo světlo svíček.

A dostáváme se „k jádru pudla“.
Měl a má pro nás popsaný zvyk dnes nějakou cenu? 

Troufám si říci, že v dnešní době bychom mohli tomuto 
zvyku přidat nový rozměr a měl by, jak už to lidové zvyky 
dělávají, nás přinutit trochu se zamyslet… Zamyslet se, 
kam se život ubírá. Dnes žijeme ve společnosti, která 
je přesycena negativismem, pustíme zprávy a vidíme, 
slyšíme, čteme… samá vražda, krádež, kritika všeho 
a všech bez přiložení ruky k dílu…

Myslím si, že právě zapálení svíčky za oknem by dnes 
mohlo mimo jiné znamenat, mám toho dost! Věřím 
v to, že svět není jenom o tom špatném, co nám média 
předkládají a čím jsme masírováni od rána do večera. 
Plamen svíčky by mohl znamenat, chci alespoň na pár 
dní, jeden den, jeden večer, chci nechat vše zlé a špatné 
tam venku. Protože život za to stojí a stojí za to se 
radovat, když pro nic, tak ze života samého. Protože je 
na světě tolik lidí, tolik lidí, kteří jsou na tom daleko hůř 
než já a já mám to veliké štěstí, že když nic jiného,  mám 
několik drobných na to, abych si koupil svíčku, kterou 
si dokáži zapálit, abych si připomněl, co všechno mám.

Je škoda, že takový zvyk, jakým je štědrovečerní 
svícení svíčkou za oknem, skoro vymizel.

Pojďme zkusit oživit jednu zapomenutou tradici, 
zapalme večer na Štědrý den 24. prosince za oknem 
svíčku (dbejme ovšem na to, aby vám od svíčky něco 
nechytlo) a řekněme lidem okolo sebe, věřím v dobro, 
věřím v to, že život a krása má cenu. 

S  přáním radostných svátků a klidného vstupu do 
nového roku Bc. Karel Březina

Zapomenutý 
vánoční zvyk 
aneb SVĚTLO 
VE TMĚ…
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Mnozí z nás se ještě vzpamatovávají z léta, které sice 

nestálo za moc, ale dovolené většinou proběhly a my 

jsme si alespoň odpočinuli. Pak tu byly najednou 

Přibyslavské slavnosti – Mlékárenský den. Za pár 

chvil  jsme si již posunovali čas na hodinkách. Teď se 

ještě můžeme těšit z  Divadelní Přibyslavi.  Do toho 

rozsvěcujeme vánoční strom na náměstí, nakupujeme 

dárky, uklízíme, pečeme cukroví, až nám jde hlava 

kolem. Tak raději trochu přibrzděme a užijme si 

v klidu několik akcí v  režii KZMP, které se do konce 

roku ještě uskuteční.

Na úvod si tradičně trochu zrekapitulujeme minulý 

měsíc. A nejen listopad – abych nezapomněla, ještě 

koncem měsíce října jsme v  knihovně měli návštěvu 

z mateřské školy. Byla se za námi podívat Kuřátka se 

svými paními učitelkami. Popovídali jsme si o tom, jak 

to chodí v knihovně. Děti už ví, jak se stanou čtenářem 

knihovny, jak máme zacházet s knihou, co všechno si 

u nás mohou vypůjčit apod. Až přijdou příště, určitě 

už poučí ony mě.

Hned 1. listopadu jsme také vylosovali výherce 

říjnových soutěží. Ve výtvarné soutěži zvítězili Šárka 

Březková a Dalibor Daňko. Ceny za správně vyplněný 

vědomostní kvíz putují k  Leonce Marincové, Anetě 
Ondráčkové a Marice Diviakové. Všem výhercům 

moc blahopřejeme a děkujeme jim za účast. Obrázky 

jsou samozřejmě k vidění v knihovně.

První středa v  měsíci patřila maminkám z  KVC 

Harmonie a jejich dětem. Vyrobili  jsme si, nejen 

vánoční, ozdobu z ubrousku. Tato „ubrousková koule“ 

může ozdobit váš sváteční stůl, nebo ji můžete jen tak 

zavěsit např. do okna. Ukázka je k  vidění v  dětském 

oddělení naší knihovny. Další setkání proběhne ve 
středu 3. prosince od 8:30 a jak datum napovídá – 

možná přijde i Mikuláš! Nebo snad čert? Nechte se 

překvapit a přijďte. Těšíme se.

Ve čtvrtek 6. listopadu se to v knihovně zase hemžilo 

„školkáčky“. Nejvíce jsme se zabývali večerníčky, děti 

vyprávěly o tom, které znají, mnoho jsme si jich ukázali 

v  knižní podobě. Takže jsme zjistili, že kvůli pěkné 

pohádce s  večerníčkovým hrdinou nemusíme sedět 

u televize, ale že nám ji může mamka nebo taťka přečíst 

pěkně před spaním. Rodičové, neváhejte a  přijďte 

nějakou takovou pěknou pohádku svým dětem vypůjčit. 

Po uzávěrce tohoto čísla občasníku, ve čtvrtek 

27. 11., jsme v knihovně přivítali další děti z MŠ. Přišly 

za námi s paní učitelkou Homolkovou a povídali jsme 

si o adventu, Mikuláši a Vánocích.

Doufáme, že jste o prvním adventu, tedy poslední 

listopadový víkend, navštívili některou z  vánočních 

výstav a dobře jste si to užili a možná obstarali i nějaké 

dárky. Stejně tak jste mohli navštívit i Mikulášské 

odpoledne v režii Přibyslavských pimprlat a pohádku, 

kterou u nás v kulturním domě sehrály děti z Brzkova.

V  neděli 30. 11. jste měli možnost v  Kurfürstově 

domě navštívit komentované prohlídky výstavy 

zapalovačů pana M. Šneka „Co takhle jiskra“ 

a vánoční výstavu betlémů pocházející ze sbírky pana 

J. Šimanovského, který je věnoval našemu muzeu. 

Poté od 17:00 jste si už úplně do sytosti mohli užít 

vánoční atmosféru na náměstí při slavnostním 

rozsvěcení vánočního stromu. 

ADVENTNÍ POZDRAV Z KZMP
Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP – na začátek mi dovolte malé klišé 
– rok se s rokem sešel a my tu máme zase Vánoce! 

V  prosinci toho na vás čeká spousta, věříme, že 

si vyberete. Hned v  úvodu, přesně na „čerty“, tedy 

v pátek 5. prosince budete moci navštívit vyhlášené 

Přibyslavské peklo. Radniční sklepy se budou hemžit 

pekelníky, ale také hodnými anděly a chybět nebude 

ani Mikuláš. Přijďte se s dětmi určitě podívat, bude to 

stát za to. 

O den později, v  sobotu 6. prosince, proběhne 

poslední divadelní představení v  rámci přehlídky 

amatérských divadelních souborů Divadelní Přibyslav 

2014 – čeká vás představení Dva, které si pro vás 

připravili Zmatkaři z  Dobronína. V  tento den ještě 

před představením budou také vylosováni výherci 
soutěže Divák DP 2014. Mohou se těšit také na 

Mikuláše, který si pro ně určitě připravil nějaký hezký 

dárek.

V pátek 12. prosince vás zveme do kina! Od 17:00 

budete moci zhlédnout animovaný fi lm Ledové 
království. Rozhodně není jen pro děti, pobaví se 

všichni. Vstupné 50 Kč.

Také se můžete těšit na Filmový klub. Tradičně se 

podíváte na dobrý film – tentokrát to bude Leviatan 

a poslechnete si výbornou muziku v  podání skupiny 

Dub Artillery. Tak neváhejte. 

V  sobotu 20. prosince v  podvečer se bude konat 

slavnostní vánoční koncert místní ZUŠ. A dopoledne  

budete mít možnost odnést si z  městské knihovny 

Betlémské světlo.

A již druhý den v neděli vás zve na svůj koncert do 

Starého špitálu La Via.

Na Boží hod vánoční, ve čtvrtek 25. 12., se v kostele 

uskuteční Dětský vánoční koncert, o den později, 

26. 12., si můžete do kostela přijít zazpívat koledy 

s místními varhaníky a jejich přáteli.

Po vánočních svátcích bychom vás opět chtěli 

pozvat do kina – v  sobotu 3. ledna od 17:00 h. 

budeme promítat novou českou pohádku Tři bratři. 
Těšíme se na vás. A kdo už odrostl pohádkám, je zván 

na tradiční Tříkrálový koncert do místního farního 

kostela.

Závěrem mi ještě dovolte zmínit několik knižních 

novinek, které na vás v knihovně čekají.

Z beletrie se můžete těšit na nové knihy oblíbených 

českých autorů – od Josefa Formánka „Úsměvy 

smutných mužů“, od Martiny Formanové máme 

novinku „Případ Pavlína“ a od velmi oceňovaného 

a ceněného autora Jiřího Hájíčka si u nás můžete 

vypůjčit „Vzpomínky na jednu vesnickou tancovačku“. 

Ze zahraničních autorů máme samozřejmě novinku 

od Jo Nesbø „Přízrak“, nebo také „Evangelium podle 

Jidáše“ od Simona Mawera.

Z populárně naučných knih máme několik nových 

titulů „záhadologa“ Arnošta Vašíčka či kuchařku od 

Romana Vaňka „Snadno a rychle – 111 receptů pro 

všední den“. 

Věříme tedy, že si vyberete a budete spokojeni.

Krásné a klidné prožití vánočních svátků a šťastný 

nový rok 2015 vám přejí všichni zaměstnanci KZM 

Přibyslav.

Markéta Gögeová 
knihovnice

VZPOMÍNKOVÁ AKCE
na arm. gen. Vojtěcha Borise Lužu
ve Hřištích 28. 10. 2014

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme městu Přibyslav, osadnímu výboru ve 

Hřištích, obyvatelům této místní části (ženám, 

které napekly spoustu dobrého sladkého pečiva), 

přednášejícím i pamětníkům, všem ostatním, kteří 

nám velmi pomohli při organizaci Vzpomínkové 

akce a setkání obyvatel obce Hřiště, příbuzným arm. 

gen. Vojtěcha Luži a Josefa Koreše za přijetí pozvání 

na tuto akci a návštěvníkům za velmi hojnou účast.

Za KZM Přibyslav Zdeňka Valnerová
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Benjamínci hráli zasloužilým hasičům
V obřadním sále zámku Zachariáše z Hradce v Přibyslavi byla předána nejvyšší 

spolková vyznamenání - tituly Zasloužilý hasič. 

Než se tak ve dvou dnech po sobě stalo, ocenění hasiči si vyslechli akordeony dvou 

žáků přibyslavské pobočky Základní umělecké školy J. V. Stamice Havlíčkův Brod. 

Hráli Miloslav Bratršovský (vlevo) a Miroslav Kružík.

Akordeon menšího typu váží téměř šest kilogramů a děti proto na něm začínají 

hrát teprve v šesti letech. Každý nástroj stojí přes 30 tisíc korun a je vlastnictvím školy. 

„Pro chlapce to byl mimořádný zážitek hrát před slavnostně naladěným publikem 

v hasičských uniformách, navzdory trémě své účinkování zvládli,” pochválila své 

žáky učitelka Jitka Baštová, nedávná absolventka Vysoké školy múzických umění 

v Bratislavě právě ve hře na akordeon.

Text a foto: Ivo Havlík

Z besedy 
„Těžba uranu na ložisku Brzkov?“
Dne 14. 11. 2014 se v Přibyslavi v zasedacím sále radnice konala beseda na téma 
těžby uranu v okolí Přibyslavi. Besedu pořádalo sdružení Naše budoucnost bez 
uranu, které zastupovala paní Marie Vencová z Brzkova. Mezi pozvanými hosty 
byli Ing. Edvard Sequens, energetický poradce sdružení Calla, MUDr. Miroslav 
Šuta – nezávislý konzultant ekologických a zdravotních rizik, Mgr. Pavel Kavina 
Ph.D – ředitel odboru surovinové a energetické společnosti MPO. V publiku byl 
například také náměstek ředitele výroby Ing. Josef Lazárek ze státního podniku 
DIAMO. Zaznělo mnoho zajímavých informací ohledně záměrů vlády zahájit 
těžbu ložisek Brzkov a Horní Věžnice, po ukončení těžby v dolu Rožná, které je 
nyní odhadováno na rok 2017. Publikum bylo tvořeno asi deseti přibyslavskými 
občany, dále občany Brzkova, Dolní Rožínky a dokonce občané z oblasti lokality 
Kraví hora, kde je plánováno úložiště jaderného odpadu. Přítomni byli i zástupci 
samospráv starostové Přibyslavi a Brzkova. Takovéto besedy jsou velmi přínosné 
z  hlediska možnosti získat chybějící informace. Občané mají možnost přímo 
vznášet své dotazy na odborníky všech zúčastněných stran – občanských 
sdružení, nezávislých odborníků, zástupců ministerstva i důlní společnosti. 
Pořadatelům patří poděkování.

Michael Omes

Přibyslavská učitelka hry na 
akordeon byla na umělecké stáži 
v Helsinkách
Jitka Baštová, učitelka hry na akordeon na Základní umělecké kole J. V. Stamice 
v Havlíčkově Brodě a její pobočce v Přibyslavi, letos úspěšně dokončila magisterské 
studium ve třídě doc. Borise Lenka Vysoké školy múzických umění v Bratislavě. 
O  něco dříve absolvovala studijní pobyt na Sibeliově akademii v  Helsinkách. 
„V  hlavním městě Finska se o můj interpretační růst vzorně staral světoznámý 
profesor Matti Rantanen, obohatil mě hudebně i lidsky,” říká pětadvacetiletá 
umělkyně, jejíž knofl íkový akordeon značky Pigini byl vyroben na speciální zakázku 
v Itálii. Jitka Baštová již pět let hraje v duu s loutnistou Jindřichem Mackem z Přibyslavi, 
v listopadu s ním koncertovala na Staré radnici v Havlíčkově Brodě.

Text a foto: Ivo Havlík

Beseda o těžbě uranu v Přibyslavi 14. listopadu 2014

Přednášející, z leva Mgr. Pavel Kavina, Ph.D. – ředitel odboru surovinové 
a energetické bezpečnostní MPO, MUDr. Milan Šuta - konzultant ekologických 

a zdravotních rizik.
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Ani poprava četníků z pozdního října 1944 nepři-

nesla ukončení příběhu generála Luži a poručíka 

Koreše. Zbývá ještě doplnit, co se s jedním z hlav-

ních aktérů stalo po posledních výstřelech doposud 

nejhorší války v dějinách. Ano, řeč bude o bývalém 

starostovi ze Hřiště.

„V měsíci listopadu oženil se rolnický syn Jaro-

slav Honza narozený 21.  dubna  1899 a převzal 

usedlost č. 11 od svého nevlastního otce Aloise 

Augustina. Tímto sňatkem a převodem obnovuje 

se na gruntě č. 11 starý rod Honzů s dobrou tradicí 

a je na nových hospodářích, aby tuto měli vždy na 

paměti a dobrou pověst rodu zachovali.“ Optimis-

tická slova hřišťské kroniky z roku 1934. Mohl tehdy 

někdo tušit, že za pár let bude novomanžel veřejně 

označován za zrádce, kolaboranta a v novém tisíci-

letí dokonce za „předposraného“ zbabělce?

Jaroslav Honza měl v říjnu 1944 větší štěstí než 

všichni z přibyslavské stanice. Na jeho popravu už 

partyzánům nezbyl čas. Po válce je postaven před 

mimořádný lidový soud pro podíl na smrti generála 

Luži. O jeho šancích nejlépe vypovídala nenápadná 

věta ze spisu Ministerstva spravedlnosti, že „trest 

smrti přichází v úvahu.“

Rozhodně nešlo o pouhé strašení. Během let 

1945 až 1947 bylo v Československu v souvislosti 

s očistou národa od zrádců a kolaborantů popra-

veno přes sedm set lidí. To je o mnoho více než za 

celou dobu budování socialismu po roce 1948.

Poválečné pokračování hřišťské tragédie
Štěstí však při J. Honzovi stálo i nadále. Podařilo 

se mu přesvědčit soud, že za války podporoval po-

travinami několik politických vězňů a pomáhal i po-

zůstalým po mrtvých odbojářích. Záchranný kruh 

mu hodili i  lidé z Hřiště, kteří se za něj několikrát 

postavili a tím mu pomohli dostat se z vazby. V pro-

sinci 1946 lidový soud rozhodl, že Jaroslav Honza 

ze zbabělosti spoluzavinil smrt Luži a Koreše, ale 

pro jeho vlastenecké chování během okupace bylo 

upuštěno od potrestání.

Výsledek soudu velmi pobouřil otce mrtvého 

poručíka Koreše, který se ihned snažil proces ob-

novit. V květnu 1947 byla ale činnost mimořádných 

soudů ukončena. Zasáhl však Vítězný únor roku 

1948 a  následné dny, kdy byly komunisty dekrety 

prezidenta republiky o potrestání válečných provi-

nilců opět uvedeny v  život. Dalšímu soudu již nic 

nestálo v cestě.

Druhý proces s bývalým starostou proběhl 12. 

července 1948 a v rychlosti rozhodl o tom, že první 

rozsudek byl příliš přísný a J. Honzu zcela očistil. 

Po třech poválečných letech vyšel tedy od soudu 

zproštěn veškeré viny. Mezitím strávil ve vazbě 

s přestávkami osm a půl měsíce. Tato doba, během 

které se mu v prosinci 1946 narodila dcera Hana, 

mu nebyla ničím odškodněna... České bouřlivé 

dvacáté století v malém provedení?

Petr Tvrdý

Hostinec zaplavený věnci. V říjnu 1946 byla v Hřišti 
odhalena deska Aloise Sopra jako památka na Lužu a Koreše. 

Slavnosti se zúčastnilo sedm čs. generálů a kolem tří tisíc lidí. 
Vzhledem k velikosti obce akce obřích rozměrů. 

Zdroj SOkA Havlíčkův Brod.

Dorazil i salutující generál Boček, náčelník hlavního 
štábu armády, a Milada Lužová, vdova po mrtvém odbojáři. 

Zdroj SOkA Havlíčkův Brod.
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DOTAZNÍK PRO OBYVATELE MĚSTA PŘIBYSLAV 
A MÍSTNÍCH ČÁSTÍ

Milí spoluobčané,

město Přibyslav začalo v současné době zpracovávat program rozvoje na období 2015–2020, ve kterém chceme vyjasnit priority rozvoje města 

a jeho místních částí a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. Program rozvoje nám umožní lépe využít fi nančních prostředků 

města a je také důležitým podkladem při získávání různých dotací na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů. Považujeme za velmi důležité 

zjistit vaše názory na to, jaké by mělo naše město být a co pro to všichni můžeme udělat.

Obracíme se na Vás proto s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v tomto dotazníku. Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad 

pro zpracování programu rozvoje města Přibyslav a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny. 

O výsledcích budete průběžně informováni – na internetu, zpravodaji i na veřejných projednáních.

Vyplněný dotazník prosím odevzdejte do 19. 12. 2014 na sběrná místa, nebo můžete dotazník vyplnit on-line na web.stránkách města: www.pribyslav.cz .
Zároveň chci požádat zástupce podnikatelských subjektů a neziskového sektoru o vyplnění dotazníku, který je určen jejich organizacím a který 

buď obdrželi e-mailem, nebo jej naleznou na www.pribyslav.cz .

Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem Martin Kamarád
starosta města Přibyslav

Název místní části kde žijete (označte křížkem)

Přibyslav Česká Jablonná Dobrá Dvorek Dolní Jablonná Hesov Hřiště Keřkov Poříčí Ronov n. S. Uhry Utín

                       

Základní identifi kační údaje (vybranou variantu označte)
1. Muž  2. Žena

Váš věk?
1. 15–29 let  3. 50–64 let

2. 30–49 let  4. 65 a více let

Vaše vzdělání?
1. Základní  4. Vyšší odborné

2. Střední odborné  5. Vysokoškolské

3. Střední odborné s maturitou

V obci:
1. Žiji od narození

2. Přistěhoval jsem se v dětství spolu s rodiči

3. Přistěhoval jsem se v dospělosti před více než pěti lety

4. Přistěhoval jsem se v dospělosti v posledních pěti letech

Typ Vaší domácnosti:
1. Bezdětná domácnost     

2. Domácnost s nezaopatřenými dětmi (včetně studentů)

3. Společná domácnost rodičů a dospělých dětí

4. Jiné …………………………………

1. Jak se Vám žije v místě, kde bydlíte?                         Město Přibyslav:                     místní část:

1. Velmi dobře    

2. Spíše dobře    

3. Ani dobře ani špatně    

4. Spíše špatně    

5. Velmi špatně    

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ:
Pokud není uvedeno jinak, označte vždy jen jednu z nabízených odpovědí. Pokud si žádnou nevyberete, formulujte svůj názor do volného prostoru k otázce.

Pokud bydlíte v jedné z místních částí, prosíme o vyplnění obou sloupců tabulky, jednu za město Přibyslav a druhou za místní část, ve které bydlíte. Pokud bydlíte 

přímo v Přibyslavi, vypište pouze první sloupek.
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2. Co se Vám na Vašem městě/obci  nejvíce líbí?
 (zatrhněte maximálně 3 možnosti v každém sloupku)                        Město Přibyslav:           místní část:

1.  Klidný život    

2.  Dobré mezilidské vztahy    

3.  Příznivé životní prostředí    

4.  Blízkost přírody    

5.  Dostupnost pracovních příležitostí    

6.  Dobrá dopravní dostupnost    

7.  Kulturní a společenský život    

8.  Sportovní vyžití    

9.  Vzhled města / obce    

Jiné (vypište):

3. Co se Vám na Vašem městě / obci nelíbí? 
(zatrhněte maximálně 3 možnosti v každém sloupku)

Město Přibyslav:           místní část:

1. Špatné vztahy mezi lidmi    

2. Nezájem lidí o obec    

3. Málo kvalitní životní prostředí    

4. Nedostatek pracovních příležitostí    

5. Nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb    

6. Nedostatečný kulturní a společenský život    

7. Špatná dostupnost lékaře    

8. Nevyhovující veřejná doprava    

9. Nedostatečná bytová výstavba    

10. Nepořádek v obci    

11. Špatné podmínky pro podnikání    

Jiné (vypište): 

 4. Jaké služby Vám ve městě / obci nejvíce chybí? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Pokuste se zhodnotit město / obec z hlediska níže uvedených podmínek
(do sloupců hodnotu, která odpovídá míře Vaší spokojenosti dle škály: 
1 – velmi spokojen; 2 – spíše spokojen; 3 – spíše nespokojen; 4 – velmi nespokojen, 5 – je mi to lhostejné):

 č.  Posuzovaná oblast: město Přibyslav místní část

1. Bydlení

2. Školství

3. Zdravotnictví

4. Veřejná doprava 

5. Kultura a společenský život

6. Sportovní vyžití 

7. Životní prostředí

8. Péče obce o své prostředí 

9. Podmínky pro podnikání 

10. Rozvoj obce 

11. Informovanost o dění v obci 
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6. Zajímají Vás informace z městského úřadu?

1. Ano   3. Spíše ne

2. Spíše ano   4. Ne

         

7. Jakým způsobem získáváte informace z městského úřadu?

1. Městský zpravodaj  

2. Kabelová televize  

3. Účast na jednání zastupitelstva  

4. Internetové stránky města  

5. Úřední deska města a jiné vývěsky  

6. Od známých, přátel nebo z doslechu  

7. Přímá komunikace s odbory města (osobní, telefonická, emailová)  

8. Tyto informace nevyhledávám

Jinak (vypište):

8.  Jak jste spokojeni s nakládáním s odpady ve městě a jeho místních částech? 
(do sloupců uveďte hodnotu, která odpovídá míře Vaší spokojenosti dle škály: 

1 – velmi spokojen; 2 – spíše spokojen; 3 – spíše nespokojen; 4 – velmi nespokojen, 5 – je mi to lhostejné):

        Město Přibyslav:         místní část:

1.  Svoz TKO (tuhý komunální odpad)    

2.  Svoz plastového odpadu    

3. Svoz kompostovatelného odpadu (BIO)

4. Kontejnery na papír    

5.  Kontejnery na sklo    

6.  Kontejnery na textil    

7.  Svoz nebezpečného odpadu    

8.  Svoz velkoobjemového odpadu    

9. Provoz sběrného místa

9. Jaký dopravní prostředek nejvíce používáte při přepravě do zaměstnání / školy?

1. Autobus  

2. Vlak

3. Osobní automobil  

4. Kolo  

5. Pěšky
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10. Co podle Vašeho mínění město nebo místní část potřebuje, aby se Vám dobře žilo v místě, kde bydlíte? (do sloupců hodnotu, která odpovídá míře 

důležitosti dle škály: 1 – velmi důležité; 2 – spíše důležité; 3 – důležité; 4 – málo nedůležité, 5 – bezvýznamné):

 Město Přibyslav:       místní část:

1. Zlepšení podmínek pro podnikání    

2. Rozšíření ploch průmyslové zóny

3. Zvýšení zaměstnanosti 

4. Podpora bytové výstavby (dobudování technické infrastruktury a 

místních komunikací)

   

5. Častější spoje veřejné dopravy    

6. Zřízení dalších provozoven obchodu a služeb v obci    

7. Rekonstrukce místních komunikací    

8. Podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit    

9. Péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci    

10. Podpora základního školství (MŠ, ZŠ)

11. Podpora mimoškolních aktivit pro děti a mládež

12. Opravy památek v obci    

13. Ochrana životního prostředí

14. Podpora cestovního ruchu

15. Zvýšení zdravotní péče

16. Zajištění sociálních služeb

17. Zvýšení dopravní bezpečnosti 

18. Podpora základní vybavenosti (pošta, potraviny, služby)

19. Péče o seniory

Jiné (vypište): 

Vaše další náměty, připomínky, komentáře:

Děkujeme za vyplnění.

Možnosti vyplnění a sběru dotazníků (do 20. 12. 2014):

 Vyplnění on-line na webových stránkách města: www.pribyslav.cz 
 Písemně: Město Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav
 Emailem: ouvinovae@pribyslav.cz
 Základní škola Přibyslav (schránka ve vestibulu školy)
 Schránka na budově radnice
 Podatelna městského úřadu
 Informační centrum Přibyslav
 V místních částech bude sběr dotazníků probíhat prostřednictvím předsedů osadních výborů
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Na přibyslavském zámku Zachariáše z Hradce zazněla 
5. listopadu přednáška na téma Jan Žižka z Trocnova – 
zachránce nebo lupič? 

O husitském vojevůdci v širších historických 
a  náboženských souvislostech hovořil farář Církve 
československé husitské v Jihlavě František Tichý. 

V zajímavém exkurzu do historie přesvědčivě uvedl 
na pravou míru českým barokem deformovaný obraz 
Jana Žižky jako krvežíznivého lupiče a vraha. Svůj 
výklad opřel o studie významných českých historiků, 
především Františka Palackého, Františka Šmahela 
nebo Jiřího Kejře, i známého autora tzv. literatury 
faktu Miroslava Ivanova.

„Husité byli motivováni jako boží bojovníci, jejich 
války byly vedeny i pomstou za upálení Mistra Jana 
Husa,” řekl Tichý a vysvětlil, z čeho se zrodil odpor 
reformátorů římsko-katolické církve proti bezduch-
ému modlářství, které ještě dnes přežívá například 
v poklonkování Pražskému jezulátku. Husitskou 
negaci zlacených ornátů kněží a biskupů vysvětlil li-
dovým odporem k pyšnosti církve a její společenské 
nadřazenosti. Obrazoborectví vzešlo z modlářství. 

Řečník rozebral čtyři artikuly: 1. svobodné hlásání 
božího slova; 2. podávání podobojí všem křesťanům; 
3. zákaz panování kněží nad světským majetkem; 

Kulturní zařízení města Přibyslav k nedávnému 
590.  výročí smrti Jana Žižky připravilo fotografi ckou 
soutěž a ze zaslaných snímků v kulturním domě 
uspořádalo hezkou výstavu. 

Motivem byla skutečnost, že Žižka zemřel 
u Přibyslavi a jeho renesanční mohyla v Žižkově Poli 
je cenným architektonickým a historickým majetkem 
města. 

Skon nikdy neporaženého husitského vojevůdce 
připomenul i Přibylavský občasník, byť to udělal 
tendenčním textem, který mohou s povděkem 
přijmout jen odpůrci husitského hnutí. Ale věřme 
Karlu Březinovi, varhaníkovi z přibyslavské kruchty, 
který pro říjnové vydání městského časopisu připravil 
výňatek z knihy militantního italského katolíka Enea 
Silvio Piccolominiho Historie česká, že nemíníl nic víc, 
než – jak svůj výběr k jubileu Žižkova úmrtí zdůvodnil 
– knihu doporučit „každému, koho zajímá pohled na 
český národ trochu z jiného světla”.

Právě proto - vnesme světlo do historie Piccolomini-
ho knižních urážek českého národa.

Hanu Čechů dopsal a stal se papežem
Do češtiny byl spisek poprvé neobratně přeložen 
v roce 1487 katolickým knězem Janem Húskou 
v  Bořitově na Blanensku. Podruhé jej v roce 1510 
přetlumočil a vydal tiskař Mikuláš Konáč z Hodíškova 
(na Žďársku!). 

4.  trestání smrtelných hříchů a zvláště veřejných 
hříchů v každé společenské vrstvě. 

Pražské artikuly mají vztah k Vysočině, v roce 1436 
byly vtěleny do Basilejských kompaktát a ty byly 
vyhlášeny v Jihlavě.

Jak to bylo v Přibyslavi?
Na přednášku přišlo pětadvacet mužů a jediná žena. 
Někteří posluchači se s obrovskou znalostí husitské 
historie živě zapojili do diskuse.

Na přetřes přišlo i chování husitů po dobytí 
Německého Brodu a následně, den po Žižkově smrti, 
uvnitř hradeb poražené Přibyslavi.

Bylo připomenuto Žižkovo přiznání „kdežto 
jsme minule (v Brodě) zhřešili”. Ovšem takové byly 
středověké náboženské války. Tvrdost byla na obou 
stranách. V Chotěboři bylo na tři tisíce husitů i s dětmi 
zahnáno do stodoly a za živa upáleno.

Pokud jde o Přibyslav, většina diskutujících 
nepovažovala za pravdivé hojně tradované obvinění 
husitů z vypálení našeho města a jeho srovnání se 
zemí. Jeden z účastníků besedy argumentoval tím, 
že husité v Přibyslavi ještě dlouho drželi posádku, 
její existence ve spáleném městě by byla zbytečná, 

Zajímavá přednáška a vášnivá diskuse: 
Jan Žižka - zachránce nebo lupič?

František Tichý, jihlavský farář Církve československé 
husitské, v Přibyslavi přednesl výklad na téma Jan Žižka – 

zachránce nebo lupič? Diskuse se protáhla až na dvě hodiny.
Foto: Ivo Havlík

K mohyle se dostavili představitelé Církve 
československé husitské na Vysočině, z Jihlavy přijel František 

Tichý (na snímku vpravo), z Havlíčkova Brodu farářka 
Milena Cicálková a kazatel Petr Cicálek. Četli z Bible kralické 

a zapěli chorál Kdož sú boží bojovníci.

Od roku 1874 na místě skonu husitského vojevůdce 
stojí mohyla. Bývalý majetek Sokola je nyní vlastnictvím 

města Přibyslav. Památku město řádně udržuje a její okolí je 
zahradnicky upraveno.

Jaký je závěr knihy papeže Pia II. (Piccolominiho)? 
Mistr Hus upálen právem, Žižku zahubil prst boží!

„Jeho překlad je dokonalým příkladem toho, jak 
lze tlumočit nejen z jednoho jazyka do druhého, ale 
i z  jedné politické pozice do druhé. Konáč pečlivě 
očistil text od všech nadávek Čechům a husitům, takže 
z jeho rukou vyšlo zcela nové dílo”, hodnotí dějepisci. 

Studii Historia Bohemica Enea Silvio sepsal od 
června do srpna roku 1458 v italských lázních Viterbo 
při léčbě dny. Jen co knihu dokončil, vatikánské konk-
láve autora představilo světu jako papeže Pia II.

Češi – holota, opilci a vrazi
Z dvaasedmdesáti kapitol je husitské době věnována 
přibližně polovina. Prominent římské kurie si nebere 
servítky. Každá jeho zmínka o husitech je doprovázená 
hanlivými přídomky. Češi jsou líčeni jako sprostá ho-
lota, opilci, zloději, lháři a vrazi. 

„Na druhou stranu je pod povrchem této averze 
cítit jakýsi skrytý obdiv, který autor chová vůči za-
tvrzelým kacířům a jejich vojenským úspěchům. 
Zvláště postava Jana Žižky ve své téměř démonické 
obludnosti budí respekt a Historie česká se tím stává 
dvojsečnou zbraní. Na jednu stranu si vysloužila 
tvrdé odsudky českých čtenářů, počínaje humanisty 
16. století až po současné historiky, na druhou stranu 
zprostředkovala světu husitský mýtus a z Jana Žižky 
udělala neporaženého hrdinu”, komentoval knihu 
přední dějepisec husitského hnutí František Šmahel.

Vltava „vleče” Sázavu
Mezi českými městy, která italskému kardinálovi 
stála za pozornost, se mimo jiné řadí Německý Brod, 
a „též počítáme-li ji k Čechám, Jihlava”. Když popisuje 
české toky, jmenuje na prvním místě Vltavu a dodává, 
že tato řeka „za sebou vleče Sázavu”.

Popravu Mistra Jana Husa na hořící hranici v Kost-
nici Piccolomini považuje za „nutné useknutí shnilých 
údů církve, které nemohly být zachráněny by nekazily 
ostatní tělo”. 

Zvláštní pozornost věnuje Žižkovi, který byl „velmi 
rázný ve zbrani a velmi vítězný vůdce kacířských 
husitů”. Píše o něm, že byl „svatokrádce a ke všem 
zločinům odhodlaný”. Žižkovu smrt považuje za 
výraz „božské dobroty”, která prý „odvrátila tuto 
nákazu a vyrvala ze středu křesťanů tak velké zlo”; 
a Žižka „morem zachvácen z řízení božího, jak se sluší 
věřiti, zemřel na cestě u hradu Přibyslavě (Priscovia); 
ohava proklatá, krutá hrozná, protivná, kterouž, když 
nemohla zničiti ruka lidská, prst boží zahubil”.

Po Bílé hoře na indexu
Dosud se vede spor, zda Žižkovy ostatky jsou uloženy 
v kostele sv. Petra a Pavla, apoštolů v Čáslavi nebo 
v katedrále sv. Ducha v Hradci Králové, známý au-
tor literatury faktu Miroslav Ivanov o tom napsal ro-
zsáhlou knihu (Kdy umírá vojevůdce, naposled vydala 
Mladá fronta v roce 2006). Podle Piccolominiho se 
však pohřeb nekonal. „Když byl (Žižka) v nemoci své 
tázán, jakým způsobem chce býti pohřben, rozkázal 
stáhnouti z jeho mrtvoly kůži, maso hoditi ptákům a 
zvěři, z kůže zhotoviti buben a vésti války; nepřátelé se 
dají na útěk, jakmile zaslechnou zvuk tohoto bubnu”.
Kuriózní je, že papežova kniha se při násilné 
pobělohorské rekatolizaci, která byla v Přibyslavi 
zvlášť silná, nesměla číst, ocitla se na indexu. Kdo ji 
vlastnil, musel odevzdat, neboť katolický klér se bál 
četby o příkladných vítězstvích husitů.

Text a foto Ivo Havlík

podle jeho poznání historie byla Přibyslav zničena až 
později Švédy a události se rády záměrně zaměňují.

Přednáška s diskusí trvala přes dvě hodiny a završila 
městem tentokrát nijak neorganizovanou připomínku 
590. výročí úmrtí Jana Žižky před branami Přibyslavi. 

Ivo Havlík
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V první řadě je po posledních volbách třeba konstato-

vat, že jsou Přibyslaváci ve svém rozhodování, kdo je 

má zastupovat v řízení města, poměrně konzervativ-

ní.  Z 15 zastupitelů jsou nově zvolení jen dva. A to se 

o zvolení ucházelo 7 uskupení s celkem 105 kandidá-

ty! Průměrný věk zastupitelů také dlouhodobě roste. 

Mohlo by se tedy zdát, že se vlastně téměř nic nemění 

a mnohé známé neduhy přibyslavské politické kultury 

budou mít své nerušené pokračování.  Po prvním za-

sedání zastupitelstva se zdá, že tato teze je stvrzena.

Přesto se domnívám, že minimálně tři pozitivní 
změny po volbách proběhly, a to jak z hlediska prak-

tického řízení města, tak také z pohledu občanských 

a demokratických hodnot:    

1) Spolupracující strany a uskupení se dohodly 
nejen na personálním obsazení vedení města, 
ale hlavně na tom co budou celé čtyři roky dělat. 
Cílem povolebních jednání se tedy nestalo pouze 

mocenské rozdělení křesel, ale i konkrétní program 

pro město. Dohoda na společném politickém pro-

gramu není formalita. Ve skutečnosti se jedná 

o  velmi důležitý dokument, který veřejně a  pí-

semně prohlašuje, o co konkrétně budou zvolení 

zástupci usilovat a jak toho případně chtějí dosáh-

nout. Koaliční dohoda je tedy velice důležitá. Jejím 

sepsáním se zvolené vedení města stává čitelným 

a lépe kontrolovatelným před svými voliči. Neza-

slouží si občané vědět, jaké plány má každoročně 

radnice s rozpočtem téměř 100 mil.?

2) Po dlouhém období je starostou města zvolen 
kandidát vítězné strany a současně zvolený za-
stupitel s  nejvyšším počtem voličských hlasů. 

Zákon nestanovuje, koho mají noví zastupitelé 

zvolit za starostu. Přesto se nejedná o zbytečnou 

„estetickou“ záležitost. Starosta totiž není jen fak-

tickým šéfem úřadu a jejím manažerem, ale také 

zástupcem města, jeho reprezentantem. A  jelikož 

není starosta volen přímo, mám za to, že je zpra-

vidla pro místní občanskou soudržnost vhodnější, 

když je v  čele města osoba s  vysokým voličským 

mandátem, kterého významná část občanů bere 

za svého, než jen politicky domluvený zástupce 

s průměrným ziskem volebních hlasů.   

3) V neposlední řadě jsem osobně velmi rád, že v Při-
byslavi vzniká určitá koalice a opozice.  Ten, kdo 

pozorněji sleduje dění  v zastupitelstvu a ve městě 

obecně, nemohl si nevšimnout výrazně rozdílných 

koncepcí (či nekoncepcí)  řízení města u různých 

stran a sdružení a občas také nepřekonatelných 

osobních nepřátelství. Některé strany a uskupení 

mají k sobě ideově blíže než jiné a někdy jde přímo 

o neslučitelné představy jak spravovat město. Je 

to přirozené, lidé s podobnými názory a zájmy se 

sdružují. Pokud by tomu tak nebylo, nemělo by 

smysl sestavovat stranické kandidátky a mohli by-

chom všechny kandidující občany volit z jedné, což 

již snad nechceme. 

Neexistuje žádný „správný recept“ pro město. 

Rozhodování, co je v zájmu obce a co není, je vždy 

hodnotové.  Rozdílný názor na to, co je pro nás hod-

notou, je důvod,  proč kandidují občané na různých 

kandidátkách.

Ze zkušeností minulého volebního období je také 

zřejmé, že nakonec názorové rozdíly byly natolik ne-

překonatelné, že i přes určitou mocenskou dohodu 

stran na radních křeslech, společný text programu za 

celé volební období nevznikl. 

Jsem přesvědčený, že pro občany Přibyslavi všechny 

tyto tři změny znamenají pozitivní posun v demokra-
tické správě města a mohou napomoci zpřehlednit 
zdejší politickou scénu. Nejde přitom o  žádné „po-

litikaření“. Pokud koaliční uskupení selžou (fakticky 

s  ohledem na veřejně dostupný koaliční program, 

nebo jen subjektivně v  očích svých voličů), mohou 

v  dalších volbách občané dát přednost opozičním 

stranám s odlišným názorem na to, co a jak ve městě 

dělat. Pokud demokracie v sobě obsahuje jednoznač-

ně kvalitativně pozitivní prvek oproti autoritativním 

a totalitním společenským systémům, je jím dle mého 

právě možnost nenásilně měnit vládu. 

Milan Kachlík 

Co se na radnici po volbách změnilo?

Tříkrálová sbírka 
2015 na Přibyslavsku
Tato tradiční dobročinná akce proběhne v Přiby-
slavi a v okolních obcích v sobotu 10. 1. 2015 
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 11.  1. odpo-
ledne. 

Cenná pomoc dobrovolníků 
Vedoucí skupinek i malí koledníčci se při mi-
nulé i  předminulé Tříkrálové sbírce zúčastnili 
v  hojném počtu a byly pokryty téměř všechny 
přibyslavské ulice. Věřím, že na nás ani tentokrát 
nezapomenou a pomohou dobré věci.

Z organizačních důvodů bychom uvítali, kdyby 
se dobrovolníci – vedoucí skupinek předem na-
hlásili na níže uvedený kontakt. Neděle je určena 
pro místní části, kde nemají vlastní skupinky. 

Tříkrálová sbírka pomáhá i přímo v našem měs-
tě a v okolních obcích
Z části výtěžku sbírky před dvěma lety byl poří-
zen nový automobil pro zajišťování charitní ošet-
řovatelské služby v Přibyslavi. V loňském roce se 
na Přibyslavsku vybralo opět rekordně přes 200 
tis. Kč.

Pro Přibyslav a některé okolní samostatné 
obce bude připraveno celkem 33 kasiček. Kromě 
Přibyslavi a jejích místních částí se s námi do sbír-
ky zapojí také samostatné obce Nové Dvory, Stří-
brné Hory, Olešenka, Modlíkov a Žižkovo Pole. 

Tříkrálová sbírka je organizována Charitou 
České republiky na celostátní úrovni. Na nižších 
úrovních Diecézní charitou Hradec Králové a 
Oblastní charitou Havlíčkův Brod. 

Záměry Tříkrálové sbírky na rok 2015 Oblastní 
charity Havlíčkův Brod
Pomoc do Indie. Rozvoj projektů souvisejících 

s projektem Adopce na dálku.
Pomoc rodinám v sociální tísni. Vybudování 

místa pro třídění, skladování, opravu daro-
vaného šatstva, vybavení domácnosti i nábyt-
ku. Zaměstnání pro muže i ženy, kteří jsou 
téměř nezaměstnatelní, a to z důvodu péče o 
děti. 

Ostatní charitní služby poskytované v 
působnosti Oblastní charity Havlíčkův Brod. 
Dokrytí nákladů na provoz charitních služeb 
poskytovaných ve vikariátech Havlíčkův Brod 
a Humpolec. 

Přímá pomoc potřebným. Pro řešení akutních 
situací, kde byla využita veškerá dostupná po-
moc ze strany státu, obcí i rodiny. Pomoc bude 
poskytnuta dle stanovených pravidel organi-
zace.                 

Tradice tříkrálové koledy spojená s dobročinnou 
akcí nám nabízí možnost pomoci těm, kteří naši 
pomoc potřebují. 

Uzávěrka 
příštího čísla
18. 12. do 12.00 hod.

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT, tentokrát na úvod 
V sobotu 3. 1. 2015 večer v 17 hodin jsou 
všichni zváni na Tříkrálový koncert do kostela, 
kde vystoupí přibyslavské sdružení pro starou 
hudbu LA VIA. Zazní vánoční skladby. Tříkrálový 
koncert se bude konat týden před sbírkou a jako 
obvykle rovněž podpoří Tříkrálovou sbírku. Ná-
vštěvníci koncertu budou moci přispět dobrovol-
ným vstupným do tříkrálové kasičky.

ODKAZY
http://www.trikralovasbirka.cz
http://hb.charita.cz
http://www.pribyslavsko.estranky.cz
Další informace vám rád sdělím.
(tel.: 728264579, e-mail: michael.omes@seznam.cz) 

Michael Omes
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Milí spoluobčané,
děkujeme Vám za Vaši účast v komunálních 
volbách. Děkujeme také za Vámi projevenou 
důvěru našim kandidátům. Díky Vašim 
hlasům máme v zastupitelstvu dva své 
zástupce. Byli jsme přizváni vítěznými 
stranami (ODS a KDU-ČSL) i ke spolupráci 
do rady města. Samozřejmě se nevyhneme 
ani práci ve výborech zastupitelstva, komisích 
rady a dalších. Těšíme se (s  přirozeným 
respektem) na práci, která nás v nejbližších 
čtyřech letech čeká,  a doufáme, že Vás 
nezklameme.

Za všechny kandidáty NPP Marie 
Křesťanová a Jan Thomayer

 POZOR, ZMĚNA 
ZÁKONA!
Od 1. 1. 2015 vstupuje v platnost změna zákona 

upravující od tohoto data nově i způsob nakládání 

s prostředky na daňově odečitatelných pojistných 

smlouvách. Oznámení o ní dostávají klienti České 

pojišťovny v těchto dnech poštou s vysvětlujícím 

dopisem, přesto doporučuji – zastavte se 

nebo zavolejte na konkrétní vysvětlení, popř. 

posouzení nejvhodnějšího postupu. Toto musí 

být rozhodnuto do konce roku 2014!! Rád Vám 

pomohu vyhnout se případnému nepříjemnému 

překvapení z důvodu neznalosti této novely.

Josef Strašil
tel.603249136

Kdo v listopadovém vydání Přibyslavského 

občasníku hledal výsledky říjnových voleb, našel 

pouze několik uctivých poděkování voličům a ob-

jevné poznání Libora Joukla. Předseda městské 

buňky ČSSD prokázal smysl pro horkou aktualitu 

a tři týdny po volbách ve výrazném titulku sdělil: 

„Volby skončily, volební místnosti uzavřeny”. 

Na sebe potom upozornil, že se do samosprávy 

dostal až z desátého místa, ale že za sociální de-

mokracii byla rovněž zvolena Jaroslava Slezáková, 

sdělit zapomněl. Jenom na sebe myslící gentlemani 

ještě nevymřeli.

Kult dvou mužů
Jak volby v Přibyslavi dále skončily, se čtenář 

nedozvěděl. Redakční rada poprvé v pětadvacetileté 

historii Přibyslavského občasníku nepovažovala za 

potřebné jejich výsledek zveřejnit.Na můj dotaz, 

proč se tak stalo, jsem od Zdeny Valnerové a Anny 

Šauerové vysvětlení nedostal. Dotazy čtenářů 

házejí do koše, a tak je záhadou, podle jaké logiky 

se v městských novinách dočteme pouze o zvolení 

Štefáčka a Joukla.  A kde je dalších třináct zastupitelů? 

Co to je za osobnostní kult dvou mužů, kteří 

považují za vhodné upozornit jenom na vlastní 

volební úspěch? Taková je zdejší zpravodajská kul-

tura. Co v Přibyslavi ještě nepatří do místního tisku? 

A kdo za povolební faux pas, tedy nesprávný krok, 

nese odpovědnost? Kdo se k ní přihlásí?

Exstarosta chybu zlehčuje
Redakce mlčí, zato Jan Štefáček odpověděl 

s nadhledem. Proč se tak stalo, prý neví, ale chybu 

zlehčuje: „Nikdo tím nic neukradl, nezpronevěřil, 

ani ničeho jiného se nedopustil. Troufám si tvrdit, 

že všichni občané v Přibyslavi znají nové zastupitele 

i bez uveřejnění v PO”. 

Nemalá část občanů má přímočaré myšlení 

a soudí, že nešlo o náhodné pochybení. Koluje 

názor, že přibyslavské ANO (Štefáček tehdy ještě 

na radnici a Šauerová dosud v redakční radě) na 

zveřejnění výsledku voleb nemělo zájem.

Fotografi e bez textu
V listopadovém PO je také jedenáct fotografi í 

z  říjnové tradiční výstavy ovoce, zeleniny, medu 

a brambor Přibyslavska. Obrazové zpravoda-

jství ovšem nebylo doplněno textem. Čtenář se 

nedověděl ani to, kteří pěstitelé získali prestižní 

ceny města za nejchutnější brambory a nejkrásnější 

jablko. (Krásné poháry vyrobila Jana Březková 

v keramickém ateliéru v České Jablonné). 

Trojčlennou redakci tvorba radničního časopisu 

zjevně nebaví, a proto informační poslání 

Přibyslavského občasníku odbývá. O tom, co má 

v žurnálu aktuálně být, redakce nepřemýšlí. Říká se 

tomu zpravodajská slepota. Mnohonásobně více 

se dovídáme z úst Edity Ouvínové v TV Přibyslav, 

ona si umí informace obstarat, zformulovat je 

a  s  řádnou dikcí přečíst. Snad redakční lajdáctví, 

které způsobuje, že přibyslavský měsíčník přestal 

být tištěnou kronikou života našeho města, nová 

samospráva brzy zvrátí.

Ivo Havlík

Vážení čtenáři,
výsledky voleb v minulém čísle skutečně nebyly 
zveřejněny, do uzávěrky minulého čísla jsme od 
městského úřadu ofi ciální výsledky neobdrželi. 
Připouštíme, že jsme měli na tuto skutečnost 
upozornit a výsledky si vyžádat. Za toto se všem 
omlouváme. Chtěla bych upozornit, že se v žádném 
případě nejednalo o úmysl a už vůbec ne o politický 
kalkul. Za naší prací pro vydavatele si stojíme, není 
možné si městský zpravodaj plést s jiným druhem 
periodik. Podle ohlasů je Přibyslavský občasník 
hodnocen občany města dobře. Stává se, že si jeho 
výtisk odvážejí návštěvníci Přibyslavi jako inspiraci.

Za redakci PO Zdeňka Valnerová

Jak unést odchod 
ze scény
Jan Štefáček, který přibližně pětadvacet let stál v čele 

samosprávy města, zprvu v pozici druhého muže 

radnice a potom déle jako starosta Přibyslavi, se 

obtížně smiřuje se svým ústupem ze scény. 

Jeho odchod v 64 letech do důchodu mohl být 

důstojný, ale není. Může si za to sám, chová se 

jako dítě, jemuž vzali milovanowu hračku. Vždycky 

byl autoritativní, je povoláním učitel, demokracie 

mu překážela, kritiku a polemiku, tyto hybné síly 

společenského rozvoje nesnášel, porušoval novelu 

tiskového zákona o tzv. radničním tisku, když úzké 

redakční radě Přibyslavského občasníku sekundoval v 

cenzuře opozičních názorů.

Účel mu světil prostředky. S komunistickou 

minulostí byl na radnici za ODS, později za nezávislé 

a nakonec se hlavní židli přibyslavské „strakovky” 

pokusil dobýt na křídlech hnutí ANO. Neuspěl. Sám 

přiznal, že měl „tajnou víru v lepší volební úspěch”, 

ale za zdar považuje „vstup na politickou scénu ve 

městě”. Jakoby tady celé čtvrtstoletí nebyl.

Pár dnů po volbách zdejší ANO vydalo prohlášení o 

své naději, že ono je „budoucností města a že se jeho 

voličská základna výrazně zvětší”. Rozuměj – v roce 

2018!

Nic proti víře přímo uhlířské, ale při televizním 

sledování velmi špatně ozvučeného prvního zasedání 

nové městské samosprávy bylo možné pochopit, 

kdo bude nyní vládnoucí koalici sypat do čerstvě 

namazaného soukolí špinavou škváru a hrubý písek 

a kdo tentokrát převezme roli kverulanta.

Demokraticky zvolený starosta města Martin 

Kamarád neřekl nic, co by se jeho vstupnímu projevu 

dalo vytknout. Ujistil, že dá své nejlepší síly pro rozvoj 

města a ocenil všechny své dosavadní předchůdce, 

nahlas poděkoval i Janu Štefáčkovi. Zastupitelstvo 

upřímně zatleskalo s výjimkou tří jeho členů - Jana 

Štefáčka a Ladislava Hladíka (oba ANO) a Zdeny 

Neumanové (KSČM). Opovrhující přezíravost je 

buranstvím.

Před ustavujícím zasedáním Štefáček obvinil 

staronového zastupitele, a nyní už také člena rady, 

Václava Zábranu, že pracovní aktivitou zbohatl na 

úkor města. Současně však přiznal, že Zábrana se 

ničeho nezákonného nedopustil. Je to vyjádření ve 

smyslu exstarostovy dřívější veřejné výtky školské 

komisi, že sice postupovala v souladu se zákonem, 

ale v rozporu s místními zvyky. Na úkor města kdysi, 

rovněž v souladu s právem, bezpracně zbohatla 

současná zastupitelka KSČM. To ovšem nevadí.

Odstupující starosta se vzápětí vymezil proti výzvě 

nového a nejmladšího zastupitele Libora Jaroše 

(KDU-ČSL) udělat za minulými vztahy tlustou čáru. 

Štefáček to odmítl jako „naivní představu”, protože 

„minulost nás vždy dožene a je to dobře”. Koalici 

potom obvinil, že „zcela jistě chce, aby se nemluvilo 

a nepsalo o minulých průšvizích” jejich členů a sdělil, 

že z desetičlenné koalice „skoro polovina v minulosti 

způsobila městu nějakou majetkovou újmu”. 

Proč autor s touto údajně špatnou minulostí 

bývalých spolupracovníků v městské samosprávě 

chodí na buben až v povolební současnosti? 

Odchod z hlavní role, hrané tak dlouho, samozřejmě 

není lehký. Je škoda, že někteří neumějí přejít z jeviště 

do hlediště se štítem, tedy se ctí. Odcházejí proto bez 

potlesku.

Ivo Havlík

Zpravodajská slepota v občasníku:
Ani volby, ani brambory!
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PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2014 – CELKOVÉ VÝSLEDKY PO JEDENÁCTI DISCIPLINÁCH

PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2014 – STŘELBA – VÝSLEDKYPŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2014 – STŘELBA
V  neděli 3. listopadu 2014 se v  přibyslavské sokolovně uskutečnila 
předposlední disciplina letošního dvanáctiboje – střelba ze vzduchovky. 
18 závodníků střílelo 3 x 5 ran – vleže, vkleče a vstoje na vzdálenost cca 
10 m. Poslední disciplinou letošního ročníku dvanáctiboje budou v sobotu 
6. prosince 2014 šipky v Hotelu Přibyslav. Prezentace od 16:30, zahájení 
v 17:00 hod. Po ukončení soutěže budou vyhlášeni vítězové jedenáctého 
ročníku Přibyslavského dvanáctiboje. 

Ing. Josef Moštěk 
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Přibyslavský dvanáctiboj 2014, celkové výsledky po jedenácti disciplínách – ženy, dvojice

Přibyslavský dvanáctiboj – běh Dvanáctiboj Junior – atletika Účastníci  Dvanáctiboje Junior 

11. disciplína – přespolní běh – 2. 11. 2014
Této disciplíny se zúčastnilo 24 závodníků. Trať pro nejmladší děti měřila cca 500 m, pro ostatní 4 kategorie cca 
1.200 m. Všichni závodníci podali vynikající výkony (nikdo nepřekročil časovou hranici 7 minut). Nejvíce překva-
pil Radek Havlíček, který zaběhl 2. nejrychlejší čas. Nechal za sebou i o několik let starší závodníky.

Výsledky:
KATEGORIE: nejmladší děti 

Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas
1. Loužecká Amálie 2008 2:01 min

2. Vojkůvka Tomáš 2008 2:11 min

3. Havlíčková Denisa 2009 2:16 min

4. Fikar Pavel 2010 2:32 min

5. Šrámek Matěj 2009 2:58 min

KATEGORIE: DÍVKY – mladší
Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas
1. Havlíčková Tereza 2003 4:39 min

2. Adamová Markéta 2004 5:14 min

3. Loužecká Terezie 2002 5:34 min

4. Loužecká Viktorie 2003 5:47 min

5. Šrámková Lucie 2006 5:56 min

6. Adamová Kateřina 2006 6:00 min

Těšíme se na vás při další disciplíně, kterou budou Šipky ve 
Sportovní hale v Přibyslavi dne 14. 12. 2014! Zároveň vyhlá-
síme celkové výsledky 2. ročníku Dvanáctiboje Junior.

P. Loužecký ml., K. Loužecká 

KATEGORIE: DÍVKY - starší
Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas
1. Čeloudová Nela 2000 4:33 min

2. Čeloudová Pavla 2002 4:46 min

3. Körberová Aneta 2001 4:53 min

4. Stehlíková Natálie 2002 5:19 min

4. Havlíčková Marta 2001 5:19 min

6. Fikarová Kateřina 1999 5:47 min

7. Fikarová Anna 2002 6:01 min

KATEGORIE: CHLAPCI - starší
Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas
1. Havlíček Radek 2006 4:36 min

2. Loužecký Filip 2003 4:44 min

3. Körber Pavel 2005 4:55 min

4. Havlíček Marek 2004 5:53 min

5. Kvarda Petr 2005 6:02 min

KATEGORIE: CHLAPCI - starší
Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas
1. Loužecký Richard 2001 4:22 min
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Biketrialová sezona 
ukončena 
Posledním letošním biketrialovým závodem byl již 

tradičně závod Mistrovství České republiky, který se 

každoročně jezdí v Brně na výstavišti.

Tímto závodem ukončil letošní úspěšnou sezonu 

i Marek Pochtiol z Trial klubu Žižkovo Pole.

Pro Marka byla opravdu úspěšná. I když startoval 

prvním rokem ve vyšší kategorii, dokázal sobě i svým 

soupeřům, že přípravu nezanedbával a dobře se 

připravil. V M- ČR v kategorii Minime (13–15 let) 

z devíti závodů vyhrál všech devět, a obhájil tak titul 

Přeborník České republiky, získaný v loňském roce, 

ale to ještě v kategorii Benjamin.

Stejným způsobem opanoval seriál závodů 

„Cyklotrialové hry mládeže 2014“, které se jezdí podle 

pravidel UCI. Zvítězil ve všech čtyřech závodech a stal 

se celkovým vítězem.

I když Marek vyhrál všechny letošní závody, které 

byly nominací na MS, tohoto seriálu (dva závody 

ve Španělsku) se z finančních důvodů nezúčastnil. 

Ještě před MS však odjel závod Evropského poháru 

v severoitalské Valgoglii, odkud si domů odvezl pohár 

za 1. místo.

Fotbalisté Přibyslavi 
zabrali 
a přezimují 
uprostřed tabulky
Dvěma zajímavými a hlavně vítěznými zápasy se fot-

balisté SK Přibyslav rozloučili s podzimní částí kra-

jského přeboru v kopané. 

První listopadovou neděli porazili výsledkem 

4:2 tým obce Luka nad Jihlavou, který se může 

připravovat i na umělé trávě, o týden později zdo-

lali Slavoj Třešť 3:2. Druhé utkání bylo předehrávkou 

jarního kola, organizátoři soutěže využili slunečný 

podzim a předběhli nejisté jaro.

Poslední podzimní gól Přibyslavi vsítil kapitán Miloš 

Krčál po mistrovském zpracování míče a trefě ze vzdu-

chu, která v paměti diváků zůstane nadlouho.

Přibyslav po těchto vítězstvích obsadila s dva-

ceti body 8. místo z šestnácti účastníků. Na podzim 

vyhrála pět zápasů, právě tolik remizovala, ale šestkrát 

prohrála, dvacet branek dala a jednadvacet dostala. 

Tabulku vede Jemnicko z okresu Třebíč před dalšími 

dvěma mužstvy z okresu Havlíčkův Brod – Ždírcem 

nad Doubravou a Chotěboří, o tři místa níže za 

Přibyslaví zůstal její rival – Světlá nad Sázavou.

Jaro bude ovšem perné vzhledem k tomu, že se kra-

jský přebor zužuje z šestnácti celků na čtrnáct. Podle 

propočtů Petra Stehna může sestup tentokrát potkat 

až šest mužstev, záviset to bude na tom, kolik týmů 

z  Kraje Vysočina opustí D skupinu Moravskoslezské 

divize. Nejvíc ohrožené postavení tam po podzimu 

má sousední Žďár nad Sázavou.

Snímky jsou ze dvou posledních utkání, domácí 

v nich pokaždé nastoupili s logem hesovské mlékárny 

Pribina, v bílých dresech proti nim hrála Luka nad 

Jihlavou, v tmavých Slavoj Třešť.

Text a foto ze hřiště i z kabiny Ivo Havlík

Za vrchol letošní sezony považoval Marek start 

v závodě Trial Youth Games (Světové hry mládeže) v 

polském Zawiercie. K samotnému závodu nastupoval 

s předsevzetím dostat se do finalové skupiny devíti 

jezdců. Snad veliká snaha o co nejlepší umístění mu 

tak trochu svazovala nohy a po několika chybách 

obsadil v závodě 18. místo. Až s odstupem času toto 

umístění docenil.

Sezona pokračovala a před sebou měl ještě jeden 

veliký cíl, kterým bylo co nejlépe uspět v ME, které 

se konalo ve Znojmě. Na těžké a dlouhé trati však 

překvapil soupeře a snad i sám sebe, když v závodě 

obsadil pěkné 3. místo a obhájil tak stejné umístění 

z loňského roku.

Brněnským závodem sezona skončila a nyní začne, 

ne zrovna nejoblíbenější, zimní příprava na sezonu 

další. Přejeme Markovi, aby proběhla podle jeho 

představ a bez zranění.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem 

sponzorům: Obec Žižkovo Pole, Město Přibyslav, 

firmám SC Metal, Jízdní kola Pochtiol, Vanderllan, 

Apolly s.r.o., Řeznictví Jiří Křesťan, Mann + Hummel, 

firmě Progress za poskytnutou podporu a pomoc.

Za Trial klub Žižkovo Pole   
 Jaroslav Pochtiol
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Okamžitě koupíme 

dům, chalupu či byt 

na Vysočině

ZA HOTOVÉ PENÍZE!!!

Volejte zdarma 

800 100 576

Vyplatíme i exekuci, 

hypotéku.

V souvislosti s novelou zákona č. 586/1992 Sb., o 
daních z příjmů, která nabývá účinnosti 1. 1. 2015

ČTĚTE PROSÍM POZORNĚ
Víte,že:

 životní pojistku musí změnit miliony lidí, stát zpřísnil 
daňové zvýhodnění

 máte-li na Vašem životním pojištění naspořené pe-
níze a nechcete je zamknout 

do 60 let Vašeho věku, tak je třeba DO KONCE LISTOPA-
DU 2014 peníze vybrat

 
 pokud Vám do životního pojištění přispívá zaměst-

navatel, nebudete si moci peníze vybírat a to již od 
1. 1. 2015

 v případě, kdy využijete neodborných rad, můžete 
v  budoucnu doplácet fi nančnímu úřadu tisícové 
částky

 celá řada lidí a institucí bude chtít na novele zákona 
o dani z příjmu vydělat a poškodit Vás

Pokud nevíte, bezplatné informace a pomoc Vám po-
skytne:

Alena Svěráková
Klientské centrum Přibyslav

Bechyňovo náměstí 58
Tel. 777 643 579
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prosinec 2014
KZM Přibyslav
I N F O R M U J E

- od 1. prosince 2014 Burza knih – nákup až se 100% slevou Kurfürstův dům KZM Přibyslav
- od 1. prosince 2014 Co takhle jiskra/výstava zapalovačů Kurfürstův dům KZM Přibyslav
- od 1. prosince 2014 Ten vánoční čas/výstava betlémů Kurfürstův dům KZM přibyslav
- od 1. prosince 2014  Co ukrýval depozitář/výstava Kurfürstův dům KZM Přibyslav
- od 1. prosince 2014 Přibyslavský čtvrtletník v prodeji Prodejní místa Město Přibyslav
- od 1. prosince2014 Pravidelné cvičení v sokolovně/dle rozpisu Sokolovna TJ Sokol Přibyslav
-   3. prosince 2014 v 8.30 h. V knihovně si můžeme i hrát Kurfürstův dům KVC Harmonie, KZM Přibyslav
-   4. prosince 2014 v 17.00 h. Kondiční cvičení / pro zájemce Kulturní dům KZM Přibyslav
-   5. prosince 2014 v 17.00 h. Peklo 2014 Radniční sklepy  Goliath Přibyslav, další
-   6. prosince 2014 v 16.30 h. Dvanáctiboj – šipky Hotel Přibyslav SZM Přibyslav
-   6. prosince 2014 v 18.00 h. DP 2014 – Vyhlášení soutěže – Divák DP 2014 Kulturní dům KZM Přibyslav
-   6. prosince 2014 19.00 h. DP 2014 – Dva/divadlo Kulturní dům DS Zmatkaři Dobronín, KZMP
- 11. prosince 2014 v 8.00 h. Zájezd do Hlinska Hlinsko v Čechách  SPCCH ČR ZO Přibyslav
- 11. prosince 2014 v 17.00 h. Kondiční cvičení / pro zájemce Kulturní dům KZM Přibyslav
- 12. prosince 2014 v 17.00 h. Ledové království/fi lm pro děti Kulturní dům KZM Přibyslav
- 12. prosince 2014 v 18.00 h. Národní parky USA – beseda Radnice města město Přibyslav
- 13. prosince 2014 v 9.00 h. Mše svatá v DPS sál DPS PS, Římskokat.farnost Přibyslav
- 13. prosince 2014 v 15.00 h. Vánoční tvoření Kulturní dům Utín SDH Utín, KZMP
- 13. prosince 2014 v 16.00 h. Hudební intermezzo Kulturní dům ZUŠ Přibyslav, KZMP
- 14. prosince 2014 v 9.00 h. Dvanáctiboj Junior – šipky Sportovní hala SZM Přibyslav
- 15. prosince 2014 ve 14.00 h. Předvánoční posezení Radnice města SPCCH ČR ZO Přibyslav
- 16. prosince 2014 v 17.00 h. Vánoční besídka MS ČĆK Přibyslav Radnice města MS ČČK, město Přibyslav
- 20. prosince 2014 v 18.00 h. Adventní koncert Farní kostel         ZUŠ, Římskokat.farnost Přibyslav
- od 20. prosince 2014  Betlémské světlo – viz plakát město Přibyslav Goliath Přibyslav, další
- 20. prosince 2014 od 13.30 h. Vánoční zpověď Farní kostel Římskokat. farnost Přibyslav
- 20. prosince 2014 v 19.30 h. FK– Leviatan/fi lm; Dub Artillery/koncert  Kulturní dům FK, KZM Přibyslav 
- 21. prosince 2014 v 16.00 h. Koledy staré Evropy Starý špitál La Via o. s.
- 22. prosince 2014 Změna pracovní doby dle rozpisu Kurfürstův dům KZM Přibyslav
- 24. 12. 2014 v 16.00; 24.00 h. Mše svaté (půlnoční mše) Farní kostel Římskokat. farnost Přibyslav
- 25. prosince 2014 v 8.00, 9.30, Slavnost Narození Páně – mše svaté Farní kostel Římskokat. farnost Přibyslav
- 25. prosince 2014 v 16.00 h. Dětský vánoční koncert Farní kostel Římskokat. farnost Přibyslav
- 26. prosince 2014 v 8.00, 9.30 h. Svátek sv. Štěpána – mše svaté Farní kostel Římskokat. farnost Přibyslav
- 26. prosince 2014 v 19.00 h. Zpívejme všichni koledy  Farní kostel  Varhaníci farnosti, KZM Přibyslav
-    1. ledna 2015 v 8.00, 9.30, 18.00 h. Nový rok – mše svaté Farní kostel Římskokat. farnost Přibyslav
-   3. ledna 2015 v 17.00 h. Tři bratři/fi lmová pohádka pro děti Kulturní dům KZM Přibyslav
-   3. ledna 2015 v 17.00 h. Tříkrálový koncert 2015 Farní kostel Charita ČR, další
- 10. ledna 2015 ve 14.00 h. Tříkrálová sbírka město a okolí Charita ČR
- 11. ledna 2015 odpoledne Tříkrálová sbírka  okolní obce Charita ČR 

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 knihoooovna


