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ZŠ – první školní den

Skokový pohár

Mlékárenský den

Tisková konference k Mlékárenskému dni

Hasiči – pohárová soutěž

Slavnostní koncert ZUŠ
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Rád bych se na  tomto místě vrátil k zářijovým Při-
byslavským slavnostem, jejichž vyvrcholením byl 
tradiční Mlékárenský den. Ten se letos uskutečnil už 
po čtyřiadvacáté. Mlékárenského dne se letos zúčast-
nilo rekordních 19 výrobců mléčných výrobků všech 
druhů. Jen soutěžních výrobků bylo na 50 vzorků. Kro-
mě tradičního doprovodného programu se uskutečnil 
slavnostní koncert pod taktovkou místní pobočky ZUŠ, 
na němž byly předány Ceny města Přibyslav panu La-
dislavu Hladíkovi a paní Jiřině Šillerové. 

V  příštím roce nás bude čekat oslava čtvrt století 
konání Mlékárenského dne a my se už dnes, společně 
s vystavujícími společnostmi, chystáme obohatit spo-
lečný program celé akce.

Nebude to trvat dlouho, kdy se opět otevřou dveře 
sklepení radnice, tentokrát za účelem Výstavy ovoce, 
zeleniny, medu a  brambor, kde se opět setkají snad 
všechny přibyslavské spolky, které pracují s přírodou 
a v přírodě. Tato výstava je více rodinného charakteru 
a tímto si dovoluji vás na ni pozvat.

Obě události by nebylo možné uskutečnit bez 
tradiční spoluúčasti desítek dobrovolníků v  řadách 
nejrůznějších spolků a organizací. Těm za to patří po-

děkování. Zároveň patří poděkování všem zaměstnan-
cům města Přibyslav, kteří o víkendu zajišťují zázemí 
pro všechny vystavující, městské četě, která řeší veške-
ré technické záležitosti a vám všem, kteří zachováváte 
těmto městským slavnostem svoji přízeň.

Do poloviny října bude dokončena rekonstrukce ko-
munikací Na Vyhlídce a Filipova. Pohyb v této čtvrti byl 
v průběhu výstavby poměrně úspěšně vyřešen. V dolní 
části ulice Filipova a Na Vyhlídce došlo k nuceným sa-
načním pracím lomovým kamenem v úseku původních 
výkopů kanalizace a prakticky v celé šíři spodní části 
ulice Filipova, čímž dojde bohužel k navýšení konečné 
částky za rekonstrukci ulic. Snažili jsme se maximálně 
držet projektové dokumentace, ale v  několika přípa-
dech, především na žádost vás, občanů, došlo k drob-
ným změnám, které by měly být snad ku prospěchu 
funkčnosti celé stavby. 

Komplikace nás provázejí u staveb v Poříčí a v Utíně. 
V Poříčí musely být provedeny poměrně rozsáhlé změ-
ny oproti původní projektové dokumentaci, ale stavba 
řádně probíhá. V  Utíně počátek stavby pozdrželo 
vodoprávní řízení a  nyní narážíme na  to, že vítězná 
společnost z výběrového řízení stále nezahájila práce, 

Případná těžba uranu
K  velmi významné události došlo ještě o  letošních 

prázdninách, kdy obce v okolí uranových ložisek schválily 
ve svých zastupitelstvech „Dohodu o společném postupu 
ve věci zamezení otvírky ložiska Brzkov“. V Přibyslavi se 
tak stalo dne 26. srpna na veřejném zasedání zastupitel-
stva města usnesením č. 57/2015. 

Dne 2. září 2015 jsme se s panem starostou zúčastnili 
jednání na Krajském úřadě Kraje Vysočina, za přítomnos-
ti starostů města Polná, obcí Brzkov a Věžnice, zástupce 
MPO, Ing.  Martina Hyského - radního Kraje Vysočina 
a spolku Naše budoucnost bez uranu. Aktuálně probíhá 
fáze podání žádosti o stanovení chráněného ložiskového území, kde účastníkem ří-
zení je pouze navrhovatel DIAMO s. p. Přítomní byli informováni o zahájení zpraco-
vávání dokumentace posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Termín vyhotovení 
je odhadován na polovinu roku 2016. 

Dílčí části dokumentace v  průběhu jejího zpracování nejsou kromě zadavatele 
nikomu ani obcím dostupné. Na jednání byl přítomen také zástupce advokátní kan-
celáře, který poskytuje obcím právnické služby na základě dohody o spolupráci čtyř 
dotčených obcí. 

Samostatné jednání obcí se konalo dne 18. září v Přibyslavi, kde se obce dohodly 
na dalším společném postupu.

Tisková konference u příležitosti 24. ročníku Mlékárenského dne 
v Přibyslavi

Dne 9. září 2015 se konala již tradiční tisková konference v rámci Přibyslavských 
slavností, na které se setkali významní představitelé z oblasti mlékárenství, se zá-
stupci z ministerstva zemědělství, pracovníci médií a představitelé našeho města. 
Tiskovou konferenci moderovala Mgr.  Marie Machynková Pokorná. Po  úvodním 
slovu pana starosty Martina Kamaráda promluvil Ing. Oldřich Obermaier (Meziná-
rodní mlékařská federace IDF), Ing. Jiří Kopáček CSc. (předseda Českomoravského 
svazu mlékárenského), Ing.  Jindřich Šnejdrla (náměstek ministra zemědělství pro 
řízení sekce komodit, výzkumu a poradenství), MVDr. Ing. Dana Třísková (Oddělení 
potravinového řetězce Ministerstva zemědělství ČR). Z úst řečníků mimo jiné také 
zaznělo, že v mléčných výrobcích každý občan ČR spotřebuje za rok 236,4 kg mléka. 
Evropský průměr je dokonce cca 270 kg mléka za rok. Spotřeba mléčných výrobků 

VÍCE NEŽ 350 NOVÝCH FOTOGRAFIÍ Z UDÁLOSTÍ 
V PŘIBYSLAVI ZA OBDOBÍ SRPEN – ZÁŘÍ 2015

NAJDETE VE FOTOGALERII NA WEBOVÝCH 
STRÁNKÁCH MĚSTA PŘIBYSLAVI

www.pribyslav.cz

Přibyslavské slavnosti i všední dny

Ohlédnutí aneb co přineslo září

alespoň do dne, kdy píši tyto řádky.
Společně s vláhou, která přišla s měsícem září, byla 

zahájena biologická část rekultivace na skládce, a  to 
osetím trávy. Dokončení celé rekultivace předpoklá-
dáme v měsíci říjnu. 

Ve dnech, kdy dostanete tento občasník, bude pro-
bíhat patnáctý ročník festivalu Přibyslavské nocturno, 
u jehož zrodu jsem měl čest stát. Přeji mu nadále mno-
ho vděčných posluchačů, kvalitních muzikantů a všem 
návštěvníkům příjemnou atmosféru.

Martin Kamarád
starosta města Přibyslav

u nás narostla meziročně o 1,1%, spotřebitelé nakupují 
46% mléčných výrobků ze zahraničí, které jsou sice lev-
nější, ale mnohdy méně kvalitní než naše tuzemské. Sou-
částí této konference je tradičně prezentace mléčných 
novinek vystavujících mlékárenských fi rem. Mlékárny 
zároveň přihlašují své výrobky do soutěže ve čtyřech sou-
těžních kategoriích, které hodnotí odborná komise. Letos 
se zúčastnilo celkem 19 mlékárenských fi rem, které využi-
ly možnost prezentace na tiskové konferenci a na sobotní 
výstavě v radničním sklepení.  Do soutěže bylo přihlášeno 
rekordních 50 výrobků, mezi nimiž byly i kolekce.

Příští rok bude jubilejní 25. ročník Mlékárenského dne 
v Přibyslavi

Město Přibyslav jako hlavní pořadatel jediné výstavy svého druhu v  České re-
publice vyjadřuje podporu produkci mléka, které je tradiční surovinou zejména 
na  Vysočině. Význam produkce mléka spočívá v  šetrném způsobu hospodaření, 
které zapadá do kontextu udržení přírody, krajiny a života lidí na venkově. Věřme, že 
tato nejvýznamnější kulturní a společenská akce v Přibyslavi do budoucna získá ještě 
větší prestiž než je tomu nyní. Příští ročník se bude konat 10. 9. 2016.

Na tomto místě  chci poděkovat panu starostovi, všem pracovníkům městského 
úřadu, všem místním spolkům a organizacím, vystavovatelům i návštěvníkům, kteří 
se podíleli na zdárném průběhu letošních Přibyslavských slavností. Děkuji.

Návštěvnost webových stránek www.pribyslav.cz leden – srpen 
2015

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen
6672 6085 6595 6611 6176 8227 8233 8396

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

 Jednání starostů Přibyslavi, Věžnic, Brzkova a Polné 
ohledně připravované těžby uranu 18.9.2015
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Přibyslavské slavnosti a 24. ročník Mlékárenského dne jsou za námi a  jubilejní 
25. ročník před námi. Letošní ročník představil rekordní počet mlékáren a  farem 
zpracovávajících mléko, a to celkem devatenáct. Ve středu 9. 9. 2015 se uskutečnila 
tisková konference, které se poprvé, mimo jiných významných hostů z oblasti mlé-
kárenského průmyslu, účastnil náměstek ministra zemědělství Ing. Jindřich Šnejdr-
la, který sdělil účastníkům tiskové konference návrhy Evropské komise na jednání 
ministrů zemědělství v Lucemburku, týkající se mléčné krize a nízkých výkupních 
cen mléka. 

Majitel Farmy rodiny Němcovy z Netína František Němec vysvětlil, že: „… i když je 
litr českého mléka o korunu dražší, je pořád výhodnější ho kupovat než pořizovat 
jiné mléko z dovozu. Zůstanou nám tu daně, zemědělci a producenti mají práci, 
mohou platit zaměstnance a řetězec od nich bude mléko odebírat. Když dá zákaz-
ník přednost dovozovému mléku, to české, protože o něj nebude zájem, z obchodů 
zmizí. Lidé z oboru přijdou o peníze, o práci, nebudou tolik nakupovat jiné věci 
a stát přijde o daně.“ 

Ve středu rovněž zasedala odborná komise vedená doc. Ing. Jiřím Štětinou, CSc. 
z  Vysoké školy chemicko-technologické v  Praze. Do  soutěže bylo přihlášeno re-
kordních 50 výrobků. Nejlépe ohodnocené výrobky uvádíme níže. V divácké soutěži 
o „Přibyslavský krajáč“ získala první místo domácí TPK Pribina, druhé Dvorský statek 
Olešenka a třetí nedaleká Mlékárna Polná.

Mlékárenský den v Přibyslavi, který se koná v našem městě, je ojedinělá celore-
publiková akce. Snad k tomu přispívá i vysoká koncentrace mlékáren na Vysočině. 
Mlékárny mohou otestovat a  porovnat kvalitu svých výrobků v  odborné soutěži, 
na  tiskové konferenci se dozví novinky z  mlékárenského odvětví a  prezentují se 
před novináři. V  sobotu nabídnou 
návštěvníkům, včetně výkladu,  
zdarma své výrobky k  ochutnávce 
ve  sklepení a  návštěvníci si je mo-
hou zakoupit na  náměstí. K  tomu 
všemu je připraven doprovodný 
program na náměstí, který byl letos 
obohacen i o Krajskou výstavu ovcí 
a koz. Velké poděkování za organi-
zaci celé akce patří zaměstnancům 
města, zvláště pak za  napečení 
domácích buchet, které vystavo-
vatelům moc chutnají a  snad už 
i  kvůli nim k  nám rádi jezdí. Další 
velké poděkování patří i  organiza-
cím a spolkům, které nám pomohly 
zabezpečit doprovodné programy.

Jana Krejčová
OŽP

Tradiční zářijovou akcí v  Přibyslavi je Mlékárenský den, na  jehož organizaci se 
velkou měrou podílejí pracovníci městského úřadu. Jedná se především o přípravu 
výstavních prostor, stavbu prodejních stánků, zajištění cen a občerstvení pro vysta-
vovatele a hosty a o vyznačení dopravní uzavírky. Děkuji všem pracovníkům MÚ, 
kteří se na zajištění této akce podíleli. 

Na základě rozhodnutí Rady města Přibyslav byly provedeny organizační změny 
– zrušení Odboru životního prostředí a Odboru výstavby a zřízení Odboru výstavby 
a životního prostředí. Vedoucím tohoto nového odboru byl na základě provedeného 
výběrového řízení jmenován s účinností od 1. 11. 2015 Ing. Martin Firla. 

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ Přibyslav

Odbor správy a údržby
Tak jako každý rok jsme se v září podíleli na přípravách Přibyslavských slavností. 

Součástí oslav bylo i  zabezpečení ohňostroje, který měl dle odezvy občanů opět 
úspěch. Byla dokončena údržba zelených ploch ve městě Přibyslav i v obcích. Na zá-
kladě provedené kontroly byly vyplaceny fi nanční prostředky za údržbu zeleně všem 
sborům dobrovolných hasičů v obcích, dále TJ Keřkov, SK Přibyslav, SZMP, panu 
Romanu Kasalovi a Jiřímu Němcovi, s kterými byla uzavřena smlouva o dílo na údrž-
bu zelených ploch. Všem děkuji za spolupráci. 

Na Krajský úřad Kraje Vysočina byla zaslána závěrečná zpráva k vyúčtování po-
skytnutí dotace na údržbu veřejné zeleně na veřejných prostranstvích v průjezdních 
úsecích obcí Kraje Vysočina podél silnic II. a III. třídy. Pro dotaci se jedná o pruh 
travnatého pozemku bezprostředně sousedícího s vozovkou v šíři do 1m od značky 
„Obec“ po značku „Konec obce“. Na základě schválených podkladů bude městu 
poskytnuta dotace ve výši 11 130,- Kč. 

Řešili jsme opravu naší provozní techniky, vozidla Magma Alfi car a  Avie. Byly 
nahlášeny poruchy veřejného osvětlení v Přibyslavi, v Keřkově, Poříčí a v Ronově 
nad Sázavou, které byly následně odstraněny. Na základě rozhodnutí Rady měs-
ta Přibyslav jsme zahájili bourání vnitřní hřbitovní zdi, která je značně rozpadlá 
a hrozí poškození náhrobních desek v blízkosti této zdi. Práce provádějí pracovníci 
místní správy ručně s největší opatrností, aby nedošlo k poškození hrobů. Vlastníci 
dotčených hrobových míst byli o  této skutečnosti informováni. Děkujeme za  po-
chopení. Na základě výběrového řízení probíhá rekonstrukce komunikace v Poříčí 
(svod povrchové vody nad nemovitostí č. p. 23) a následně bude provedena oprava 
povrchu navazující komunikace směrem k nemovitosti č. p. 12. Na základě kontroly 
kominické fi rmy jsou průběžně prováděny opravy komínů na bytových i nebytových 
domech ve vlastnictví města. Tyto práce budou pokračovat i v následujícím měsíci. 

Z oblasti bytového hospodářství – byly přiděleny tři byty v DPS č. p. 251, uvolněn 
jeden byt v domě čp. 40 na Bechyňově náměstí a jeden byt v domě čp. 25 v místní 
části Ronov nad Sázavou. Oba uvolněné byty budou procházet celkovou rekon-
strukcí.

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSÚ

Odbor hospodářsko-správní
Rozpočet města

Zastupitelstvo města na svém 7. veřejném zasedání dne 26. srpna 2015 schvá-
lilo rozpočtové opatření č. 4 k  rozpočtu města na  rok 2015. Rozpočtové příjmy 
města po  tomto rozpočtovém opatření dosáhly 93.862.782,03 Kč a  výdaje 
121.156.076,86 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří fi nancování. 

V rámci rozpočtového opatření č. 4 došlo ke zvýšení příjmů o 2.171.547,00 Kč a to 
především z důvodu přijaté dotace na realizaci operačního programu „Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost“ ve výši 987.052 Kč, dotace na veřejně prospěšné práce 
ve výši 192.000 Kč, dotace na fi nancování nákladů sociální služby ve výši 96.800 Kč, 
odvodu do rozpočtu zřizovatele z investičního fondu MŠ na zateplení střechy ve výši 
198.319 Kč a úpravy dle skutečného plnění u daně z příjmů fyzických osob ze samo-
statné výdělečné činnosti ve výši 250.000 Kč. 

Největší výdajovou položkou rozpočtového opatření č. 4 jsou výdaje na svozové 
auto, kontejnery na tříděný odpad a kompostéry ve výši 4.381.985 Kč ( je schválená 
podpora z FS ve výši 3.760.196 Kč a dotace SFŽP ČR ve výši 221.188 Kč), na opravu 
komunikace Filipova a Na Vyhlídce ve výši 3.457.420 Kč (zbývajících 35% stavebních 
prací), na opravu dopravního hřiště v Ronovské ulici ve výši 1.050.000 Kč, přeposlá-
ní přijaté dotace ZŠ na realizaci OP „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ ve výši 
987.052 Kč, na oplocení a zaasfaltování sportoviště ve Hřištích ve výši 245.000 Kč. 

Kapitálová rezerva je po RO4 ve výši 6.493.178,85 Kč.

Plnění rozpočtu města k 31. 8. 2015 je následující:
Daňové příjmy činí 43.975.339,38 Kč, tj. 78, 57 % rozpočtovaných daňových pří-

jmů. Nedaňové příjmy jsou ve  výši 2.369.088,07 Kč, kapitálové příjmy 82.088 Kč 

Výrobky přihlášené do soutěže v roce 2015, nejlépe ohodnocené 
odbornou porotou (z celkem 50 soutěžních výrobků)

1. mléčné nápoje a zakysané mléčné výrobky 
1. Milko Řecký jogurt 4% – Polabské mlékárny a. s., Poděbrady
2. Jogurtové mléko ochucené višeň – BIOFARMA DoRa s. r. o., Ratibořice
3. Myška ovčí kyška – Statek Horní Dvorce s. r. o.

2. čerstvé a tvarohové sýry, tvarohy a pomazánky (včetně tavených sýrů), deserty 
1. Tavený sýr s tvarůžky - krémový – Tavírna sýrů Salix s. r. o., Bečváry
2. Roztíratelné máslo – Lacrum Velké Meziříčí, s. r. o.
3. Choceňský Nuty 150 g – Choceňská mlékárna, s. r. o.

3. přírodní sýry zrající 
1. Herold 48 % - Moravia Lacto a. s., Jihlava
2. Ovčí gouda – Statek Horní Dvorce s. r. o.
3. Jaroměřický strouhaný sýr MIX 45 % 150 g – Jaroměřická mlékárna, a. s.

4. kozí a bílé sýry, speciality 
1. Pribináček Tyčinka třešňová 30 g – PRIBINA- TPK, spol. s r. o.
2. Lučina pro děti 80 g - PRIBINA- TPK, spol. s r. o.
3. Milko žervé s kozím tvarohem – Polabské mlékárny a. s., Poděbrady

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAVMlékárenský den v Přibyslavi
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a přijaté transfery 23.829.739,78 Kč. Příjmy celkem ve výši 70.256.255,23 Kč tvoří 
74,85 % schváleného rozpočtu.

Celkové výdaje jsou ve výši 73.485.585,18 Kč, což je 60,65 % schválených výdajů 
na letošní rok. Běžné výdaje k 31. 8. 2015 činí 31.487.126,41 Kč, kapitálové výdaje 
pak 41.998.458,77 Kč. 

Finanční plán
Finanční plán hospodářské činnosti na rok 2015 předpokládá po změně č. 1 vý-

nosy ve výši 23.225.100 Kč a náklady ve výši 12.990.940 Kč. 
Výsledek hospodářské činnosti činí celkově k  31. 8. 2015 Kč 11.451.019,35, 

podle jednotlivých organizací je následující: lesy 377.049,69 Kč, Kč, skládka 
5.587.072,74 Kč, SZMP 579.562,90 Kč, správa majetku 430.724,80 Kč, kabelová te-
levize 1.324.413,45 Kč, všeobecná správa 8.507,25 Kč a pronájmy 3.143.688,52 Kč.

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS

Odbor životního prostředí
Územní plán 

Dne 15. 9. 2015 proběhlo v zasedacím sále Městského úřadu Přibyslav veřejné 
projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Přibyslav.

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hřiště 
V současné době je připraven návrh plánu společných zařízení, který tvoří pře-

devším kostra polních cest ke  zpřístupnění pozemků a  návrh protipovodňových 
a vodohospodářských opatření. Děkujeme vlastníkům, zejména těm, kteří poskytli 
své pozemky pro umístění společných zařízení, za vstřícný a konstruktivní přístup. 
Děkujeme rovněž členům sboru zástupců, kteří se nad plánem společných zařízení 
sešli v poslední době několikrát a jednali do pozdních nočních hodin. Rovněž jsou 
vyhotoveny soupisy nároků vlastníků pozemků a pracovníci Státního pozemkového 
úřadu a zpracovatelské fi rmy Geošrafo s. r. o. byli v místní části Hřiště dva dny maji-
telům pozemků k dispozici k podrobnějšímu vysvětlení obsahu soupisu a k případné 
konzultaci k budoucímu uspořádání pozemků. 

Jana Krejčová
OŽP

Pečovatelská služba Přibyslav
Během měsíce září se nepřihodilo nic, co by ohrozilo pravidelnost poskytování 

služeb pečovatelské služby.
V závěru měsíce se někteří pracovníci v rámci povinného vzdělávání pracovníku 

v sociálních službách zúčastnili kurzu zabývajícího se prací s klientem s poruchami 
chování a osobnosti.

Začátkem října, přesněji 5. – 11. 10. 2015, se uskuteční v rámci celé republiky 
7. ročník týdne sociálních služeb.  

Dále proběhnou pravidelné akce, ve spolupráci s místní římskokatolickou farností 
mše v Pečovatelském domě, která je naplánována na 24. 10. 2015 od 9.00 hodin 
a ve spolupráci s MO Českého červeného kříže pravidelný monitoring.

Bližší informace budou zveřejněny na samostatných plakátech. 
Bc. Karel Březina

vedoucí PS

Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne 26. 8. 2015
Příloha zápisu ze zasedání Zastupitelstva města Přibyslav ze dne 26. 8. 2015

47/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravený program veřejného zase-
dání dne 26. 8. 2015.
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

48/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr směny nebo prodeje částí po-
zemků parc. č. 12 o výměře cca 2 000 m2 a parc. č. 16/3 o výměře cca 25 m2 
v  k. ú. Přibyslav a  rozhoduje záměr obce vyvěsit na  úřední desce po  dobu 
15 dnů. 
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 09/2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 6.

49/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr směny pozemků parc. č. 38/8 
o výměře 1 116 m2, parc. č. 38/11 o výměře 183 m2, parc. č. 42/2 o výměře 
56 m2 a pozemku  parc. č. 42/3 o výměře 1 177 m2, odděleného geometric-
kým plánem č. 225-160/2015 z pozemku parc. č. 42/1 v k. ú. Staré Ransko 
v podílovém spoluvlastnictví města Přibyslav, a to 88/710 celku za podílové 
spoluvlastnictví, a to 88/710 celku pozemku parc. č. 841/24 o výměře 141 m2 
a parc. č. 832/1 o výměře 4 923 m2 v k. ú. Ždírec nad Doubravou a rozhoduje 
záměr obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 08/2015
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

50/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavřít smlouvu o zřízení věcného 
břemene č. 2001C15/18 mezi Českou republikou – Státním pozemkovým úřa-
dem, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 01312774 a městem 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 k tíži pozem-
ků parc. č. 1370/10 a 1441/11 v k. ú. Přibyslav ve vlastnictví České republiky 
– Státního pozemkového úřadu spočívající v právu zřídit a provozovat na slu-
žebném pozemku kanalizační zařízení a televizní kabelový rozvod včetně jeho 
příslušenství a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti 
se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a  odstraněním 
kanalizačního zařízení a televizního kabelového rozvodu dle geometrického 
plánu č  1436-113/2011. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene 
je ve výši 1.100 Kč.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 12/2015
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, proti 0, zdržel se 3.

51/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje rozpočtové opatření č.  4/2015 
k rozpočtu města Přibyslav na rok 2015 a změnu č. 1/2015 fi nančního plánu 
hospodářské činnosti města Přibyslav na rok 2015.
Příloha: rozpočtové opatření č. 4/2015, změna fi nančního plánu č. 1/2015.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 08/2015
Usnesení bylo přijato 10 hlasy, proti 1, zdržel se 3.

52/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje „Zásady pro poskytování dotací z roz-
počtu města Přibyslav“. 
Odpovědnost: Martin Kamarád, Ing. Zdeňka Teclová
Termín:09/2015
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

53/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav bere na vědomí rezignaci na funkci člena Osad-
ního výboru Dolní Jablonná pana Martina Szturce a za práci v Osadním výboru 
Dolní Jablonná mu děkuje.
Odpovědnost: Martin Kamarád
Termín: 08/2015
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

54/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav volí členem Osadního výboru Dolní Jablonná 
pana Miroslava Musila (nar. 1982), Dolní Jablonná 10, 582 22 Přibyslav.
Odpovědnost: Martin Kamarád
Termín: 08/2015
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

55/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav rozhoduje vybrat jako nejvhodnější nabídku 
veřejné zakázky „Nakládání s bioodpadem ve městě Přibyslav – část 1“ ucha-
zeče: PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA, Raisova 769/9, Ústí nad Labem, 400 03, 
IČO 28685521 z důvodu, že nabídka tohoto uchazeče byla hodnotící komisí 
vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou a schvaluje uzavření 
smlouvy o dílo mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a vybraným uchazečem. Cena díla je 1.506.200 Kč bez DPH.
Odpovědnost: Martin Kamarád, Přemysl Tonar, Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 12/2015
Usnesení bylo přijato 10 hlasy, proti 1, zdržel se 3.

56/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav rozhoduje vybrat jako nejvhodnější nabíd-
ku veřejné zakázky „Nakládání s  bioodpadem ve  městě Přibyslav – část 2“ 
uchazeče: TURBOSOLSERVIS spol. s  r. o., Kšírova 682/246, 619  00 Brno, 
IČO 60711817 z důvodu, že nabídka tohoto uchazeče byla hodnotící komisí 
vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou a schvaluje uzavření 
smlouvy o dílo mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a vybraným uchazečem. Cena díla je 2.115.275 Kč bez DPH.
Odpovědnost: Martin Kamarád, Přemysl Tonar, Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 12/2015
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 1, zdržel se 1.

57/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje „Dohodu o  společném postupu 
ve věci zamezení otvírky ložiska Brzkov“ mezi městem Polná, IČO 00286435, 
obcí Věžnice, IČO 00268461 obcí Brzkov, IČO 00285676 a městem Přibyslav, 
IČO 00268097. 
Odpovědnost: Martin Kamarád, Michael Omes
Termín: 09/2015
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 0, zdržel se 2.

58/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav uděluje plnou moc pro místostarostu města 
Přibyslav pana Michaela Omese, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení) v platném znění, k zastupování města Přibyslav na schů-
zích zakladatelů, valných hromadách a ve statutárních orgánech Místní akční 
skupiny Havlíčkův kraj, o. p. s., Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou, 
IČO 27493245.
Odpovědnost: Martin Kamarád, Michael Omes
Termín: 09/2015
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 1, zdržel se 1.

59/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav zrušuje ke dni 31. 8. 2015 jednotky SDH měs-
ta Přibyslav kategorie JPO V č. 611 331 Hřiště, č. 611 316 Česká Jablonná, 
č. 611 344 Keřkov a č. 611 401 Ronov nad Sázavou.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 08/2015
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

60/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav rozhoduje podat návrh na  zrušení Nadač-
ního fondu školy v  Přibyslavi, Bechyňovo nám. 33, 582  22 Přibyslav, IČO 
150 59 961.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 12/2015
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Martin Kamarád, starosta   Michael Omes, místostarosta
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Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 26. 8. 2015
195/2015 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pachtu části pozemku parc. č. 951/25 

o výměře 1,1070 ha v k. ú. Přibyslav a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední 
desce po dobu 15 dnů.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 08/2015
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

196/2015 Rada města Přibyslav souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 306 
v domě s pečovatelskou službou v Přibyslavi, v ulici Tržiště č. p. 251, uzavřené 
dne 26. 2. 2013 s paní (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraně-
ny), a to dohodou ke dni 31. 8. 2015.
Odpovědnost: Ing. Ivana Hladíková
Termín: 8/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

197/2015 Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 306 v domě s pečovatelskou 
službou Přibyslav, Tržiště č. p. 251 (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje 
odstraněny). Výše nájemného bude stanovena na  30  Kč za  1  m2 měsíčně 
s možností navýšení ceny nájmu o míru infl ace vyhlášené ČSÚ.
Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 9. 2015 na dobu neurčitou. 
Odpovědnost: Ing. Ivana Hladíková
Termín: 8/2018
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

198/2015 Rada města Přibyslav uděluje Základní škole Přibyslav, Česká 31, 582 22 Při-
byslav souhlas s přijetím fi nančního daru na nákup nových učebnic anglického 
jazyka od společnosti SC Metal, s. r. o. U Nádraží 383, 582 22 Přibyslav, IČO 
26010402 ve výši 120.000 Kč.
Odpovědnost: Mgr. Petr Adam
Termín: 11/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

199/2015 Rada města Přibyslav povoluje, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech územních rozpočtů, příspěvkové organizaci Základní 
škola Přibyslav, Česká ulice 31, Přibyslav převod fi nančních prostředků z re-
zervního fondu ve výši 300.000 Kč do investičního fondu z důvodu realizace 
komplexního řešení orientačního systému základní školy.
Odpovědnost: Mgr. Petr Adam
Termín: 10/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

200/2015 Rada města Přibyslav schvaluje za zhotovitele oprav a zateplení střechy v MŠ 
Přibyslav, Bezručova 683, Přibyslav 582 22, IČO 75011930, fi rmu Vanderlaan 
s. r. o., V Předpolí 152/30, 100 00 Praha 10, IČO 45537305. Předložená ce-
nová nabídka je ve výši 343.821,50 Kč.
Odpovědnost: Mgr. Naděžda Štouračová, Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 12/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

201/2015 Rada města Přibyslav souhlasí v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech územních rozpočtů s převodem fi nančních prostředků 
z rezervního fondu příspěvkové organizace MŠ Přibyslav, Bezručova 683, Při-
byslav 582 22, IČO 75011930 ve výši 343.821,50 Kč do fondu investic a pře-
vod 198.319 Kč do rozpočtu zřizovatele na úhradu faktur a čerpání fi nančních 
prostředků z investičního fondu ve výši 145.502,50 Kč.
Odpovědnost: Mgr. Naděžda Štouračová, Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 12/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

202/2015 Rada města Přibyslav jmenuje na  návrh tajemníka MÚ Přibyslav do  funkce 
vedoucího Odboru výstavby a životního prostředí MÚ Přibyslav Ing. Martina 
Firlu.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 10/2015
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Martin Kamarád, starosta   Michael Omes, místostarosta

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 9. 9. 2015
203/2015 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

mezi společností Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 
Praha 3 - Žižkov, PSČ 130 00, IČO 04084063 a městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 10/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

204/2015 Rada města Přibyslav souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 303 
v domě s pečovatelskou službou v Přibyslavi, v ulici Tržiště č. p. 251, uzavřené 
dne 15. 3. 2004 s paní (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraně-
ny), a to dohodou ke dni 30. 9. 2015.
Odpovědnost: Ing. Ivana Hladíková
Termín: 9/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

205/2015 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě nájemní ze 
dne 28. 4. 2011 mezi podílnickými obcemi Lesního družstva obcí a Lesním 
družstvem obcí se sídlem v Přibyslavi, Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, IČO 
64259773.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 9/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

206/2015 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene – 
služebnosti č. IV-12-2012152/1, Přibyslav, město, 5 RD, parc. č. 334/1 - knn 
k tíži pozemků ve vlastnictví města Přibyslav parc. č. 334/1, 334/22  a 334/30 
v  k.  ú. Přibyslav mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Při-
byslav, IČO 00268097 a  společností ČEZ Distribuce, a.  s., Teplická 874/8, 
Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín, IČO 24729035, spočívající v právu zřídit, 
provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy na dotčených 
nemovitostech a v právu její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její 
výkonnosti, včetně jejího odstranění, v rozsahu dle geometrického plánu číslo 
1569-608/2014. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene je ve výši 
8.940 Kč + DPH v zákonné výši. 
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 12/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

207/2015 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. 
č. 1917/1 o výměře 9 m2 v k. ú. Přibyslav.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 09/2015
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, proti 1, zdržel se 1.

208/2015 Rada města Přibyslav souhlasí s vyřazením drobného dlouhodobého hmotné-
ho a drobného nehmotného majetku dle přílohy k jednání.  
Odpovědnost: Marie Bártová
Termín: 10/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Martin Kamarád, starosta   Michael Omes, místostarosta

 Bohoslužba na Bechyňově náměstí 13.9.2015
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Ve druhé polovině předešlého měsíce - září, pořádala 
Sociální a zdravotní komise Rady města Přibyslav pre-
ventivní program (ne)jen pro seniory s názvem Večer 
mezigeneračního dialogu, během něhož vystoupili se 
svým tematickým pásmem členové divadla VeTři. Bo-
hužel vzhledem k datu akce, která proběhla až po uzá-
věrce tohoto čísla Přibyslavského občasníku, se s vámi 
podělíme o několik fotografi í až v listopadovém čísle. 
Tímto členové komise děkují za spolupráci vedení a za-
městnancům Základní školy Přibyslav a zaměstnancům 
odboru Správy a údržby majetku města Přibyslav. 

Členové sociální a  zdravotní komise Rady města 
Přibyslav si vás dovolují upozornit na možnost podání 
žádosti o dotaci – sociální oblast (dříve jednorázový 
fi nanční příspěvek města), která je poskytována lidem 
v sociální nouzi a o níž mohou zažádat občané města 
starší osmnácti let, kteří zde mají trvalý pobyt. Dotace 
se vztahuje např. na  proplacení nákladů spojených 
s povinnou školní docházkou dítěte.

Bližší podmínky a informace o možnosti podání žá-
dosti o  dotaci – sociálních oblast vám podá sociální 
pracovník města Přibyslav.

Také si Vás dovolujeme upozornit na možnost využít 
Půjčovnu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, 
kterou naleznete v  budově Pečovatelské služby Při-
byslav. Po sepsání smlouvy si můžete vybrat z široké 
nabídky kompenzačních a  rehabilitačních pomůcek, 
např. elektrická polohovací lůžka, mechanické invalid-
ní vozíky, chodítka, toaletní křesla a další. 

Bc. Karel Březina
sociální pracovník města Přibyslav

Sociální služby Přibyslav

Kontejnery budou přistaveny vždy druhé pondělí 
v měsíci na určené stanoviště a budou tak v Přibyslavi 
rozestavěny po dobu tří týdnů v měsíci:

Den Místo přistavení (ulice)
Pondělí 12. 10.
Úterý 13. 10.
Středa 14. 10.
Čtvrtek 15. 10.
Pátek 16. 10.

gen. Luži
Bezručova
Hesovská
Pecháčkova
Žižkova

Pondělí 19. 10. 
Úterý 20. 10. 
Středa 21. 10.
Čtvrtek 22. 10.
Pátek 23. 10.

Tržiště
Jiráskova
Vyšehrad
Příkopy
Na Vyhlídce

Pondělí 26. 10.
Úterý 27. 10. 
Středa 28. 10. 
Čtvrtek 29. 10. 
Pátek 30. 10.

Cihlářská
Česká
Nerudova
Niklfeldova
U Koupaliště

V  místních částech a  zahrádkářské osadě budou 
kontejnery na bioodpady rozmístěny mimo třítýdenní 
cyklus v Přibyslavi, takto: 

Dolní Jablonná 5. 10. - 6. 10.
chatová oblast „Amerika“ 7. 10. - 8. 10
Utín 9. 10. - 11. 10.

Další rozmístění kontejnerů bude závislé na  poča-
sí. S  případnými požadavky na  umístění kontejnerů 
na bioodpady se obraťte na Odbor životního prostředí 
Městského úřadu Přibyslav.

Jana Krejčová

Kontejnery na bioodpady
(kompostovatelný odpad)

Sběr a  svoz velkoobjemového 
a  nebezpečného odpadu proběh-
ne ve dnech 

19. října - 24. října 2015. 
Od  pondělí 19. října do  pátku 

23. října v  Přibyslavi a  v  sobotu 
24. října v místních částech dle roz-
pisu a mapky, které jsou zveřejněny 
jako příloha tohoto článku. 

Při tomto sběru je možné ode-
vzdat pouze velkoobjemový odpad 
(odpad, který se nevejde do  po-
pelnice) a  odpad s  nebezpečnými 
vlastnostmi například: rádia, televi-
zory, ledničky, plechovky, nádoby 
od  barev, laků, ředidel, zářivky, 
monočlánky, akumulátory, léky aj. 

Žádáme občany, aby velkoobjemový odpad a odpad 
s nebezpečnými vlastnostmi předali na určeném sta-
novišti v určenou hodinu přímo k autu. Mobilní svoz 
a sběr bude pro město Přibyslav zajišťovat opět fi rma 
ODAS pana Miloslava Odvárky ze Žďáru nad Sázavou. 
S pracovníky ODASu bude spolupracovat i zaměstna-
nec města Přibyslav s  nakladačem, který v  případě 
potřeby pomůže občanům objemnější či těžší odpad 
na stanoviště dopravit a naložit. Při tomto svozu nebu-
de odebírán odpad ze zeleně a stavební suť.

Tato služba je zajišťována pouze pro fyzické osoby, 
a to zdarma. Právnické osoby a fyzické osoby podni-
kající mají povinnost odpady vzniklé při podnikatelské 
činnosti likvidovat dle zákona o odpadech předáním 
oprávněné osobě a  současně prokazovat jejich likvi-
daci kontrolním orgánům. 

Je zakázáno odkládat odpad na  veřejná pro-
stranství před svozem a po svozu velkoobjemových 
a  nebezpečených odpadů. Tyto vzniklé hromady 
ohrožují bezpečnost a  zdraví dětí, občanů i  pracov-
níků zajišťujících svoz. Časy jsou posunuty (kromě 
soboty) do  odpoledních hodin, aby je mohla využít 
většina občanů. Stanoviště jsou zpravidla rozmístěna 
nedaleko sebe, aby v  případě, že občan již nestihne 
vybrané stanoviště, mohl odpady předat na jiném sta-
novišti. Tedy žádné ukládání odpadů na chodníky!!! 
Pokud budou občané ukládat velkoobjemový nebo 
nebezpečný odpad na veřejné prostranství, vystavují 
se možnosti uložení pokuty. Vzhledem k tomu, že svoz 
bude probíhat za plného silničního provozu, žádáme 
občany o zvýšenou opatrnost při pohybu na komuni-
kacích. Dále žádáme řidiče, aby v čase určeném pro 
svoz odpadu neodstavovali vozidla v místech, kde by 
měla být stanoviště svozu.  

Občané města mohou celoročně k odložení nebez-
pečných odpadů využít bezplatnou službu sběrného 
dvora v Ronově nad Sázavou.

V případě nejasností nebo dotazů se můžete infor-
movat na telefonu 569 430 820.

Jana Krejčová
OŽP

Časový rozpis svozu velkoobjemového 
a nebezpečného odpadu

Číslo Datum a čas Stanoviště
Pondělí 10/19/2015

1 14:00 – 14:45 Příkopy
2 15:00 – 15:45 Pecháčkova
3 16:00 – 16:45 U Koupaliště
4 17:00 – 17:45 Ronovská (LDO)

Úterý 10/20/2015
5 14:00 – 14:45 gen. Luži
6 15:00 – 15:45 Vyšehrad
7 16:00 – 16:45 Husova (zámek)
8 17:00 – 17:45 Bechyňovo náměstí 

(radnice)
Středa 10/21/2015

17 14:00 – 14:45 Pelikánova
18 15:00 – 15:45 Na Vyhlídce
19 16:00 – 16:45 Rašínova
20 17:00 – 17:45 U Barevny

Čtvrtek 10/22/2015
13 14:00 – 14:45 Jiráskova
14 15:00 – 15:45 Wolkerova
15 16:00 – 16:45 Bezručova
16 17:00 – 17:45 Nerudova

Pátek 10/23/2015
9 14:00 – 14:45 U Lesa

10 15:00 – 15:45 Tržiště
11 16:00 – 16:45 Žižkova
12 17:00 – 17:45 Česká

Vůz Sobota 10/24/2015
1,2 8:00 – 8:45 Poříčí, Utín 

(u kulturního domu)
1,2 9:00 – 9:15 Poříčí (statek), Hesov
1,2 9:30 – 10:15 Česká Jablonná, Keřkov 

(u hasičské zbrojnice)
1,2 10:30 – 11:15 Dolní Jablonná, Dobrá 

(u hasičské zbrojnice)
1 11:30 – 12:00 Dvorek
2 11:30 – 12:15 Hřiště
1 12:15 – 12:45 Uhry
2 12:30 – 13:15 Ronov nad Sázavou

Svoz a sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu 
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Paní Jiřina se narodila 9. 6. 1932 v Polné. Základní školu navštěvovala v rodné Polné 
a vystudovala Pedagogický institut v Jihlavě. 

V polovině 60. let 20. století, po mateřské dovolené, nastoupila do školní družiny 
při ZDŠ Přibyslav jako vychovatelka a  později zde pracovala  jako vedoucí. V  téže 
době začala pracovat v amatérském divadle v našem městě jako režisérka dětského 
divadelního souboru, který vznikl, díky ní, právě v tomto školním zařízení.  V následu-
jících letech dostal soubor jméno Sluníčko.  Pod jejím vedením vznikla nejedna zdařilá 
inscenace pohádky a divadelní hry pro děti i mládež. První hrou, kterou se představila 
spolu s malými herci široké přibyslavské veřejnosti, byla pohádka Sůl nad zlato. Možná, 
že si někteří z vás vzpomenou na pohádku O Měsíčníku, Větrníku a Slunečníku, Jak se 
stal Rumcajs loupežníkem, Jak se broučci měli rádi, O zelené perle nebo na dramatizaci 
známé knížky Josefa Lady Bubáci a hastrmani.

Soubor Sluníčko byl několikrát delegován na krajské přehlídky, např. do Dobrušky 
nebo Nového Města nad Metují. Věnovala se též divadelním adaptacím prózy, prová-
děla odvážné a osobité dramaturgické úpravy divadelních textů, nebo je i sama psala. 

Po odchodu do důchodu nesložila ruce do klína.  Se svým manželem Břetislavem 
obnovila za pomoci pana F. Loužeckého činnost loutkového divadla. Nejprve ve školní 
družině a později vznikla loutková scéna úpravou dvou místností v  kulturním domě. 
Do roku 2005 byla její režisérkou a dramaturgyní. Díky ní dodnes loutkářský soubor, 
který dostal jméno Přibyslavská pimprlata, přináší radost malým i  těm odrostlejším 
návštěvníkům. Našla totiž zdatné a obětavé pokračovatele.

Nezasloužila se pouze o rozvoj kultury pro děti a mládež. Dlouhodobě spolupra-
covala i s dospělými herci. Nejprve pracovala v ochotnickém divadle jako pomocná 
režisérka, pak jako  inspice a maskérka. Podařilo se jí uvést do provozu i divadelní 
kostymérnu, kde si mají možnost půjčit kostýmy nejen divadelní soubory ze širokého 
okolí, ale i jednotlivci u příležitosti nejrůznějších akcí, jako jsou maškarní bály, podni-
kové večírky, masopustní průvody nebo narozeninové oslavy.

Diváci ji mohli spatřit na  jevišti jako herečku. Připomeňme namátkou inscenace 
Krutá maska, Pohádka o líných strašidlech nebo Dámský gambit.

Na  počátku 70. let min. století stála mimo jiné u  zrodu okresní, později oblastní 
přehlídky amatérských souborů Divadelní Přibyslav, která obohacuje kulturní dění 
v našem městě dodnes.

Její zájem o veřejnou práci se však nezaměřil pouze na divadlo. V roce 1990 byla spo-
luzakladatelkou klubu pro seniory Pohoda, jehož aktivní vedoucí je dodnes. Se členy 
tohoto spolku pořádají zájezdy, organizují a účastní se besed, v zajímavých řemeslných 
dílničkách vyrábějí dekorativní i užitkové předměty, úzce spolupracují s přibyslavskou 
mateřskou školou, se základní školou – hlavně pak s kroužkem Otakárek nebo s KZM 
Přibyslav. Pro toto posledně jmenované zařízení pomáhala s ostatními členkami s tvor-
bou Večerů při svíčce, pásma lidové tradice a zvyky nebo vánoční programy plné po-
ezie. S kroužkem Otakárek pořádají zajímavé výlety např. „za bledulemi“ nebo vás rádi 
pozvou do voňavé čajovny.  Dokonce si v roce 2006 senioři pod vedením paní Jiřiny 
založili i maňáskové divadlo Pohoda, se kterým po několik let hráli pro děti z mateřské 
školy pohádky ve výstavní síni městského muzea v Kurfürstově domě. 

V roce 2009 jí byl udělen Zlatý odznak J. K. Tyla za celoživotní věrnost ochotnickému 
divadlu a významný osobní přínos jeho rozvoji na Přibyslavsku.

Pan Ladislav se narodil 15. 5. 1927 v Dobré u Přibyslavi. Po ukončení základní 
školy se vyučil zámečníkem a později elektromechanikem. Skoro po celý život pra-
coval v závodě Agrostroj, dnes ACO. Svět fotografi e mu učaroval již v raném věku. 
Ještě před vypuknutím druhé světové války se začal spolu se svým starším bratrem 
Janem věnovat fotografování. Začátky nebyly jednoduché, protože v období války 
i po ní, se jen těžko sháněl fotografi cký materiál. Nejprve fotografoval pouze na-
hodile  – rodinu, kamarády, krajinu – vše co jej obklopovalo. Postupem se ze záliby 
stávala vášeň a láska na celý život. Postupně začal pracovat se stále dokonalejší fo-
totechnikou. Od svitkového fi lmu přešel brzy ke kinofi lmu, od černobílé fotografi e 
k barevné. Jeho rozsáhlá sbírka obsahuje několik set snímků a diapozitivů. Ovšem 
ani s tím se nespokojil. Pořídil si videokameru a po několik let byl snad jediným, kdo 
pravidelně zaznamenával všechny významné společenské a kulturní události v na-
šem městě. Třebaže už tolik nenatáčí, můžeme jej potkávat, jak dokumentuje jed-
notlivá místa ve městě a jejich proměny. Ovšem již na digitální fotoaparát.  Pořídil 
si počítač se skenerem, aby mohl dle potřeby fotografi e sám upravovat, ale hlavně 
lépe archivovat. Jeho sbírka má totiž dokonalou evidenci, za kterou by se nemuseli 
stydět ani profesionální archiváři. Nejenže fotografuje, ale sbírá i staré snímky, které 
šetrně převádí do digitální podoby, aby je mohl vrátit zpět jejich majiteli. Počátkem 
80. let 20. století spolupracoval s bývalým správcem muzejních sbírek panem Ja-
romírem Kasalem a i dalšími přibyslavskými fotografy na dvouhodinovém pásmu 
o historii našeho kraje a okolí. Na tyto nesčetné poutavé besedy se mezi pamětníky 
dodnes vzpomíná. Dlouhá léta spolupracoval s PhDr. Oldřichem Málkem, který se 
na důchod vrátil do rodného města. Mezi jejich společné práce jen namátkou patří 
cyklus fotografi í Kříže a smírčí kameny na Přibyslavsku, Zvony a zvoničky a kapličky 
Přibyslavska anebo se společně, za pomoci představitelů našeho města i dalších 
dobrovolníků z řad občanů, dali do vyklízení a úpravy štoly pod farou.  Tím si tak 
trochu splnili i dávný klukovský sen – prozkoumat přibyslavské podzemí nejen pod 
farou, ale i pod některými domy na náměstí. Podílel se i na záchraně několika de-
sítek fotografi í známého fotografa Stanislava Hutaře. Bohužel, byl to jen nepatrný 
zlomek jeho obrovské fotografi cké práce.  Aktivně spolupracoval s redakční radou 
na vydávání Přibyslavského čtvrtletníku a Přibyslavského občasníku.  Jeho práce 
nechyběly snad na žádné fotografi cké soutěži, která byla v našem městě pořádána. 
Zájemci mohli jeho práce shlédnout nejen v městských kalendářích, ale například 
v roce 2005 na výstavě , Přibyslav včera a dnes, která byla uspořádána v kulturním 
domě ve spolupráci s KZM Přibyslav. Tato výstava dala vlastně podnět i k další 
spolupráci s KZMP a k vydání obrazové publikace Proměny města Přibyslav ve fo-
tografi i, která se stala vítaným dárkem. Spolupracoval s profesionálním televizním 
fi lmařským týmem na dokumentu o válečných událostech roku 1944 ve Hřištích 
a v Přibyslavi. V současnosti se, ve spolupráci se svými vnučkami úspěšně pokouší 
o amatérskou tvorbu DVD na nejrůznější témata – Druhá světová válka v Přibyslavi 
ve fotografi i nebo drobné sakrální památky na Přibyslavsku.  Dlouhá léta se podílel 
na provozu zdejšího kulturního domu, spolupracoval s místními divadelními ochot-
níky. Jako osvětlovač se dostal ke spolupráci i se známými profesionálními umělci. 
Dodnes je aktivním členem p racovní skupiny  Programu regenerace památkové 
zóny  města Přibyslav.

CENA MĚSTA PŘIBYSLAV

Jiřina Šillerová Ladislav Hladík

redakce PO
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Burza středních škol v Přibyslavi
V pondělí 26. října 2015 se od 16.00 hod uskuteční v areálu Základní školy Přiby-

slav burza středních škol. Na burze budou prezentovat střední školy své oborové 
nabídky. V  den uzávěrky byla potvrzena účast 17 středních škol. Akce je určena 
především žákům osmého a devátého ročníku a jejich rodičům. Přijďte se seznámit 
s dnešním středním školstvím, moderními obory.

Burzu středních škol organizuje Základní škola Přibyslav ve spolupráci se spo-
lečností ACO Industries k. s. a je jednou z forem podpory technického vzdělávání.

Společnost SC Metal s.r.o. podporuje jazykové 
vzdělávání

Základní škola Přibyslav děkuje společnosti SC Metal s.r.o. za  fi nanční dar, 
díky kterému byl realizován nákup nových učebnic pro výuky anglického jazyka 
ve 3.–9. ročníku. Jedná se o jeden z prvních kroků spolupráce školy a přibyslavské 
společnosti v oblasti podpory jazykové přípravy žáků. Velice si ceníme podpory ze 
strany vedení společnosti a těšíme se na další spolupráci.

Petr Adam
ř editel školy

Zprávy ze školy

 První den ve škole  dětí z 1. A
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Krásné a nezaměnitelné prostory přibyslavské fary obsadí první říjnový víkend 
2. 10. – 4. 10. 2015 festival nejen duchovní hudby Přibyslavské Nocturno. 
Festival již od svého počátku měl tři stěžejní body – 
1.  pestré koncerty ve farní stodole, 
2.  koncert vážné a duchovní hudby v kostele Narození sv. Jana Křtitele 
3.  doprovod bohoslužeb 
V těchto bodech je zakotven i letošní ročník Přibyslavského Nocturna.

Páteční program 2. 10. bude velice pestrý. V 19:30 se farní stodola rozezní tradiční černošskou 
hudbou a tancem. Demokratická republika Kongo, Burkina Faso, Pobřeží Slonoviny, Angola, to vše 
jsou rodné země členů kapely MBUNDA AFRIKA. Vystoupení této kapely se odehrává ve velice 
přívětivém duchu, do kterého je zapojeno celé publikum.  

JITKA MALCZYK & VOJTĚCH JINDRA – historická a současná irská hudba v podání komorního 
dua, kterému nechybí nasazení a radost ze hry, v němž vyniká zvuk obou nástrojů a díky osobitému 
stylu hráčů vzniká originální autorská hudba. Vrcholem pátečního večera je naprostý fenomén, který 
v Čechách nemá obdoby. JIŘÍ SCHMITZER - je ve svém kytarovém recitálu prostě neodolatelný. 

Kostel Narození sv. Jana Křtitele v souboru 3. října v 17:00 rozezní VARHANNÍ MISTR MICHAL 
HANUŠ A JEHO HOSTÉ. Koncert duchovní a klasické hudby. Michal Hanuš působí jako varha-
ník v arciděkanském kostele sv. Jakuba a  chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře. Pedagogicky působí 
na Základní umělecké škole v Kutné Hoře a v Hostinném. Hudební studia započal na Pardubické 
konzervatoři, v Praze absolvoval Akademii múzických umění u Jana Hory (2004–2007) a Pavla Čer-
ného (2007-2008).  

SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBY 4.října v 8:00 a 9:30 
v kostele Narození sv. Jana Křtitele bude doprovázet 
kapela VeKa. VeKa je společenství asi 30 mladých lidí, 
kteří svým zpěvem a hudbou chválí Boha. Často po-
řádají různé koncerty a doprovázejí setkání mládeže. 

Na celý program festivalu je vstupné dobrovolné! Fes-
tivalová hospůdka bude celý víkend v provozu. 
První říjnový víkend se budeme těšit na viděnou!

Podrobné informace:  www.farn ostpribyslav.cz
https://www.facebook.com/
PribyslavskeNocturno

Petr Málek a organizační tým

Přibyslavské Nocturno 2015
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Vážení a milí čtenáři,
na  konci prázdnin a  začátku 

školního roku jsme se účastnili, nebo jsme sami při-
pravili hned několik akcí.

Třetí veganská večeře nás zastihla na konci prázd-
nin na školní zahradě. V neděli 23. srpna jsme v 18 ho-
din začali v počtu šestnácti účastníků. Přijeli návštěv-
níci z okolních obcí, ale taky až z Brna nebo z Prahy 
(i když ne jen kvůli nám). Opět nás potěšili návštěvou 
také obyvatelé Domu s pečovatelskou službou v Při-
byslavi a jejich výborné příspěvky k večeři. Mohli jsme 
si vybrat z několika salátů, polévek, zapečené zeleniny 
a  to vše završit sladkou tečkou. Děkujeme Otakár-
kům a hlavně paní učitelce Marii Zichové za pozvání 
na  zahradu! Na  další veganskou večeři se budeme 
těšit v neděli 22. listopadu 2015, ale to už asi nebude 
na posezení venku.

Světový den první pomoci letos připadl na 12. září, 
ovšem Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod začal sla-
vit už ve čtvrtek 10. září. Díky nejlepší ředitelce pod 
sluncem Iloně Loužecké připravili pro všechny veliký 
zážitek v podobě překonávání rekordu. Po dobu šesti 
hodin na  havlíčkobrodském náměstí nepřetržitě re-
suscitovalo na  pěti modelech 349 dětí a  dospělých, 
čímž jsme dosavadní rekord překonali a zapsali se tak 
do České knihy rekordů. Zásluhu na rekordu mají také 
malí i velcí členové MS ČČK Přibyslav a děti ze Základ-
ní školy Přibyslav.

V  sobotu 12. září jste nás mohli navštívit v  rám-
ci Mlékárenského dne v  našem novém zdravotním 
stánku.  Dospělým zájemcům jsme nabízeli měření 

Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod

Místní skupina ČČK Přibyslav

Významné dny 

v měsíci říjnu:
 1. 10. Mezinárodní den seniorů

  Mezinárodní den lékařů

  Světový den vegetariánství

  Světový den cyklistiky

  Mezinárodní den hudby 

 2. 10. Světový den hospodářských zvířat 

  Mezinárodní den nenásilí

 4. 10. Mezinárodní den zvířat

  Světový den lidských sídel 

 5. 10. Mezinárodní den úsměvu

  Světový den učitelů 

 8. 10. Mezinárodní den boje proti popáleninám 

 9. 10. Světový den pošty 

 10. 10. Světový den duševního zdraví

  Světový den zraku

  Světový den proti trestu smrti 

 12. 10. Světový den artritidy 

  Začíná Světový týden kostí a kloubů 

 13. 10. Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof 

 15. 10. Mezinárodní den bílé hole

  Světový den žen žijících na venkově 

 16. 10. Světový den výživy

  Evropský den záchrany života

  Světový den páteře

 17. 10. Mezinárodní den proti chudobě

  Světový den úrazů 

 20. 10. Den stromů 

  Světový den proti osteoporóze

  Mezinárodní den kuchařů

 22. 10. Mezinárodní den balbutiků 

 24. 10. Světový den Organizace spojených národů (OSN)

  Světový den pro rozvoj informací 

  Začíná Týden za odzbrojení 

 29. 10. Světový den mrtvice

 31. 10. Den UNICEF

  Světový den spoření

krevního tlaku a BMI. Děti mohly získat malou odmě-
nu za splnění úkolů na šesti stanovištích se zdravotní 
a  dopravní tematikou. Mimo jiné si malí návštěvníci 
vyzkoušeli resuscitaci na modelech nebo vakuové dla-
hy a  také prošli dráhu s opileckými brýlemi. V rámci 
Světového dne první pomoci jsme zájemcům nabízeli 
bezbolestná zranění, tedy maskování modřin a odře-
nin. 

V září nás čeká ještě první schůzka červenokřižáčků, 
materiální sbírka na pomoc uprchlíkům a zářijový mo-
nitoring v pečovatelském domě. O těchto akcích vás 
budeme informovat příště.

Na říjen připravujeme:
V  pátek 2. října 2015 se bude konat divadelní 

představení pro dobrovolné dárce krve, které pro 
nás připravil divadelní soubor FURIANT. Dobrovolní 
dárci se mohou těšit na hru DÁMA OD MAXIMA, kte-
rou jim chceme poděkovat za jejich nezištnou pomoc 
ostatním.

V  sobotu 10. října 2015 se už tradičně zapojíme 
do dobrovolnického projektu 72 hodin. Letos probíhá 
už 4. ročník tohoto projektu, do kterého se už zapoji-
lo  více než 50 000 lidí. My se vydáme sázet stromy 
s panem starostou Martinem Kamarádem! Přidejte se 
k  projektu s  námi. Sraz v  9:00 u  Kulturního domu 
Přibyslav.

A v pátek 30. října 2015 od 15 do 16 hodin v domě 
pe čovatelské služby se opět sejdeme na pravidelném 
monitoringu glykemického indexu, krevního tlaku 
a Body Mass Indexu.

Děkujeme za vaši přízeň a přejeme vám krásný za-
čátek podzimu.

Za MS ČČK Přibyslav 
Anna Doubková

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

web: www.cckpribyslav.cz

 Světový den první pomoci HB – resuscitace

 Mlékárenské dny – monitoring pro dospělé

 Světový den první pomoci HB – červenokřižačky

 3. veganská večeře
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Něco o činnosti SPCCH ČR
(svazu invalidů)

Místní skupina K P ibyslav

ve spolupráci s

Pe ovatelskou službou m sta P ibyslav

po ádají

Pravidelný monitoring
krevního tlaku, glykemického indexu

a BodyMass Indexu

v pátek 30. íjna 2015

od 15:00 do 16:00

ve spole enské místnosti domu Pe ovatelské služby

(vchod zezadu)

monitoring je ZDARMA a všichni zájemci jsou srde n vítáni!

Tato akce se koná pravideln každý poslední pátek v m síci.

www.72hodin.cz

PROJEKT 72 HODIN JSOU TŘI DNY 
DOBROVOLNICKÝCH AKTIVIT PO CELÉ ČR.  
8. – 11. 10. 2015 

72HODIN
PRO LIDI, PŘÍRODU  
A MÍSTO, KDE ŽIJEŠ

ZDE VEPIŠTE NÁZEV A MÍSTO KONÁNÍ VAŠEHO PROJEKTU:

Již 25 let mohou lidé postižení civilizačními chorobami, dlouhodo-
bě nemocní a senioři v celé České republice využívat nabízené ak-
tivity místních organizací SPCCH, které pracují pod záštitou Centra služeb SPCCH.  
V rámci celé České republiky funguje síť 330 organizací a klubů SPCCH v 290 měs-
tech a obcích. V současnosti sdružuje naše organizace 55 000 členů.

Okresní organizace (OO) jsou zřizovány na úrovni okresu a mají plnou právní 
subjektivitu. OO spolupracují se ZO a dalšími právnickými i fyzickými osobami zabý-
vajícími se péčí o zdravotně postižené, zajišťují vybrané sociální a rehabilitační služ-
by, zřizují a organizují činnost klubů a jiných zájmových skupin v rámci okresu atd.

Základní organizace (ZO) jsou základním  organizačním článkem SPCCH. Zřizují 
se na úrovni obce a mají plnou právní subjektivitu. Základní organizace zjišťují kon-
krétní problémy zdravotně postižených občanů. Seznamují zdravotně postižené 
občany s právními předpisy, s novými typy protetických, rehabilitačních a kompen-
začních pomůcek, s programy zdravotní, pracovní a sociální rehabilitace, popřípadě 
i rekondice. 

(čerpáno z www.civilky.cz)

I my se snažíme v našem městě, v rámci našich skromných možností, zapojovat 
se aktivně do společenského a kulturního života. V chladných měsících pořádáme 
setkání našich členů s hudbou nebo knihou, v  letních měsících zase krátké výlety 
do okolí nebo kondiční cvičení a plavání. A protože se nevlídné počasí zase neodbyt-
ně hlásí, připravili jsme si pro vás, naše členy, do konce roku na každý měsíc jednu 
akci, na  které vás rádi přivítáme. V  říjnu bychom se měli všichni sejít na  výroční 
členské schůzi ve společenském sále SDH (v hasičárně). Zároveň jsem byla požá-
dána vedením KZM Přibyslav, abych vás pozvala do kulturního domu na přehlídku 
amatérských souborů, která bude probíhat v měsíci říjnu a listopadu. Držitelé prů-
kazů ZTP, ZTP/P mají na všechna představení zvýhodněné vstupné.  Měsíc listopad 
bychom rádi věnovali ve spolupráci s KZMP posezení v kulturním domě a společné-
mu zpívání jen tak pro radost a v prosinci nás čeká tradiční výlet do předvánočního 
Hlinska a zároveň i sváteční posezení.  O všech akcích najdete aktuální informace 
v naší vývěsní skříňce.

Hezké podzimní dny vám za celý výbor přeje
Věra Schusterová

předsedkyně SPCCH ČR ZO Přibyslav
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Ve čtvrtek 24. 9. 2015 organizoval klub pro 
své členy a pro seniory z našeho města zájezd 
na zámek Žleby, do Kutné Hory a do zahrad-
nictví na  Kalabousku. Bohužel se akce konala 
po  uzávěrce tohoto vydání Přibyslavského 
občasníku, proto vám fotografi e a bližší popis 
zájezdu přineseme v příštím čísle.

Pokud by měl někdo zájem navštěvovat Klub 
seniorů Pohoda, může se přihlásit u paní Jiřiny 
Šillerové nebo přijít na některé ze setkání klubu, 
a to každé pondělí a úterý vždy od 14:00 hodin 
do společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou v Přibyslavi . Přijďte si po-
sedět a pobesedovat se známými a přáteli v příjemném prostředí. Rádi vás všechny 
přivítáme mezi námi.

Bc. Karel Březina
sociální pracovník města Přibyslav

HARMONIE
MATEŘSKÉ CENTRUM

Mateřské centrum nabízí jedinečnou příležitost pro maminky 
na mateřské dovolené.
Je to místo, kde se maminky s malými dětmi setkávají, zú-
častňují se různých programů, či se samy aktivně podílejí 
na jejich vytváření. Mateřské centrum nabízí aktivity, které 
maminkám umožní vyjít z izolace a zničujícího stereotypu, 
kam se celodenní péčí o dítě dostávají. Maminky, které se 
aktivně podílí na programech, si udržují profesní orientaci, 
posilují své sebevědomí, nalézají nové přátele, získávají nové 
organizační zkušenosti. Nezanedbatelná je i výměna zkuše-
ností v péči o děti.

Přijďte mezi nás, scházíme se každé pondělí a středu 
od 9.00-11.00 hod. v „Domečku“ vedle nové MŠ v Tyršově 
ulici v Přibyslavi.
Těšíme se na Vás!!!

za maminky z KVC Harmonie
Lenka Thomayerová

 Z burzy v budově Starého špitálu

Co nás čeká v říjnu?
7.10. v 8.30 h.  – V knihovně si můžeme i hrát 

– Kurfürstův dům (městská knihovna)

Klub seniorů Pohoda
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Přibyslavští myslivci si na své členské schůzi dne 4. 9. t.r. ve srubu v Hesově připomněli 
65. výročí založení mysliveckého sdružení. Dne 7. září 1950 ve 20 hod. byla v zasedací síni 
MNV Přibyslav založena lidová myslivecká společnost (dnes Myslivecké sdružení Přibyslav) 
za přítomnosti členů: Smutný Jaroslav, Brandejs Jan, Novák Václav, Bartošík Alois, Havlíček 
Jaroslav, Neubauer Matěj, Ing. Malínský, Benc Jaroslav, Pajdal Jan. Byl zvolen výbor v čele 
s předsedou Jaroslavem Smutným a ONV (Okresní národní výbor) jmenoval jako mysli-
veckého hospodáře Jaroslava Bence. Honební společnost vznikla ze čtyř obecních honiteb: 
Dolní Jablonná, Hřiště, Poříčí, Přibyslav. Honitba měla výměru 2.249,66 ha. Byly schváleny 
stanovy, které určovaly podmínky hospodaření, a úseky, a na nich určeni podhospodáři: 
Dolní Jablonná – Bukovský Jaroslav, Hřiště-Ronov – Němec Ladislav, Poříčí – Staněk Josef, 
Přibyslav I – Benc Jaroslav, Přibyslav II – Havlíček Jaroslav. V dalších letech byly budovány 
krmelce se zásobníky, slaniska a zakládána políčka pro zvěř. V té době stanovoval ONV 
povinné dodávky zvěřiny, např. pro rok 1963:

srnčí 16 ks, 192 kg
zajíc 40 ks, 128 kg
bažant 20 ks, 20 kg
a odchyt: bažant 20 ks.
Ve sdružení byly povinné střelby na asfaltové holuby a střelby z kulových zbraní. MS 

pořádalo plesy a posezení po honech s hudbou a bohatou tombolou.
V r. 1973 pořádalo naše MS podzimní zkoušky loveckých psů.
V r. 1975 byl založen Kroužek mladých přátel myslivosti a ochránců přírody, který v Při-

byslavi vedli pánové B. Kytlička a J. Hamerník. Členové těchto kroužků se zúčastňovali míst-
ních i okresních kol soutěže o Zlatou srnčí trofej. V témže roce byla postavena odchovna 
bažantí zvěře v Ronově nad Sázavou.

V r. 1976 začala výstavba umělé nory v Hesově pod vedením pánů Pechy, Čejky Jiřího 
a Čejky Miloslava.

V r. 1977 byl největší výřad v historii MS: 470 ks zajíců, 168 ks bažantů.
Od r. 1978 se na umělé noře v Hesově pořádaly zkoušky v norování. V roce 1983 zkoušky 

celostátní, a v r. 1985 mezinárodní soutěž v norování.
V r. 1994 navázalo MS Přibyslav přátelství s holandskými myslivci.
V r. 1997 jsme přikročili k přestavbě zařízení u umělé nory v Hesově. Slavnostní otevření 

přestavěného areálu proběhlo dne 26. 6. 2010 při zkouškách z norování.
Během 65 let existence se v  MS Přibyslav vystřídalo mnoho členů, kteří odpracovali 

velké množství hodin při ochraně a přikrmování zvěře, při údržbě, výstavbě a  renovaci 
mysliveckých zařízení. Za to jim všem patří velký dík.

Za MS Přibyslav
Josef Hamerník, myslivecký hospodář

Anna Šnýdlová, jednatelka

65 let Mysliveckého sdružení Přibyslav

 Čarodějnice 2014

 Krmelec na úseku 
D. Jablonná

 Myslivci z Mooku 2011

 Ráno na umělé noře

 Společný hon 2011

 Zkoušky z norování 2015
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Už je to tak, než jsme se vzpamatovali, je po prázdninách, školní 
rok začal a před námi je spousta práce. S novým školním rokem 
nastalo v oddíle několik změn…

Ale než se s  vámi o  zmíněné novinky podělíme, pokusíme se 
v kostce a zevrubně vypsat co se za poslední dobu událo.

Celý minulý rok naše družina 
Sokolů žila a pracovala společně 
s družinou Panterů ze 3. oddílu. Na vedení této 
skupiny se postupně podílelo a  střídalo několik 
vedoucích, v druhé polovině školního roku ji pak 
ve  většině případů vedli vedoucí 3. a  4. oddílu. 
Za veškerou dobře odvedenou práci a pomoc jim 
patří velké díky.

Prázdniny byly ve znamení puťáku po Morav-
ském krasu a společného stanového tábora se 3. oddílem (Bohužel jsem se ani jedné 
akce z osobních důvodů nakonec neúčastnil… Takže po 16 letech jsem byl poprvé 
bez skautských prázdnin). 

Jak už jsem v úvodu napsal, prázdniny jsou pryč a od září jsme se vrhli s novou 
chutí do  nové činnosti. Hned začátkem září jsme jako každým rokem zajišťovali 
průvodcovskou službu u štoly pod farou. V sobotu 19. září se uskutečnil slavnostní 
střediskový oheň a hned následující sobotu 26. září bylo malé setkání současných 
členů oddílu s  „otci zakladateli“ a  to u  příležitosti krásného výročí 25. narozenin 
našeho oddílu, které letos slavíme. Za tu dobu nám oddílem prošlo mnoho a mnoho 
chlapců, kluků a dnes již mužů a tatínků. Ne-
odpustím si, abych zde nezmínil tři vedoucí, 
kteří byli u zrodu oddílu a po drtivou většinu 
z těch 25 let táhli oddílovou činnost, jsou jimi 
Jan – Jeňa – Bechyně, Michael – Sidi – Omes 
a Libor – Medvěd – Jaroš. Díky těmto lidem 
mohli a  stále mohou kluci našeho města 
navštěvovat 1. oddíl a zažívat radost a dob-
rodružství, které lze zažít pouze ve skautu. 

To byl malý pohled do minulosti a nyní se přesuneme do přítomnosti. Od čtvrtku 
24. září jsme se začali opět scházet jako oddíl v klubovně na  farním dvoře. Rádi 
bychom se tak vrátili právě ke kořenům Aldebaranu. Takže jsme opět sami a opět 
ve staré klubovně, kterou nám pan farář P. Sandtner dovolil zase používat, za což 
jsme opravdu velice vděční.  Pravidelné schůzky budou tedy probíhat právě zde, 
a t o každý čtvrtek od 17 hodin a k tomu jednou za měsíc celooddílová. Pokud by 
se někdo chtěl k nám přidat a chodí alespoň do první třídy, pak ho rádi mezi sebou 
uvítáme. Samozřejmě mohou beze strachu přijít i starší kluci. 

A jak to udělat? Jednoduše, stačí zavolat na kontakt pod tímto článkem, nebo přijít 
rovnou na některou čtvrteční schůzku, popřípadě se domluvit s nějakým kamarádem 
ze školy, který už k nám do oddílu chodí a ten určitě rád poradí co a jak. 

Co si přát do budoucnosti? Snad abychom dokázali dál pracovat a připravovat 
plnohodnotný program pro všechny kluky, kte-
ří chtějí zažívat dobrodružství nejen u  počítače 
nebo televize, ale rádi by ho okusili i  na  vlastní 
kůži, protože kde jinde než ve skautu je tolik roz-
manitých možností vyžití. 

S přáním všeho dobrého
Karel Březina

Přijďte na výstavu…
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu 
Přibyslav pořádá tradiční

VÝSTAVU OVOCE, 
ZELENINY A KVĚTIN
a dalších výpěstků svých členů a ostatní veřejnos-
ti z Přibyslavi a blízkého okolí. Výstava se koná 
v rámci 17. ročníku Výstavy ovoce, zeleniny, medu 

a brambor Přibyslavska. Výstava bude otevřena ve sklepení radnice 
v sobotu a neděli 17. a 18. října 2015, vždy od 9.00 do 17.00 hodin.
V pondělí 19. října 2015 v dopoledních hodinách bude výstava ote-
vřena pro návštěvu žáků základní a mateřské školy.

Příjem exponátů na výstavu bude prováděn

ve čtvrtek 15. 10. a v pátek 16. 10.2015
vždy od 17.00 do 19.00 hodin.

Pro příjem exponátů i likvidaci výstavy bude otevřen 
zadní vchod radnice od školy.

 Ovoce, zeleninu a květiny označte jménem pěstitele a názvem od-
růdy. U ovoce doporučujeme od jedné odrůdy 3 až 4 ks v závislosti 
na velikosti plodů, může jich být i méně. Na výstavě uvítáme i vazby 
ze sušených květin, bonsaje, květiny, léčivé byliny a vše, co se váže 
k práci na zahrádce a zahrádkaření. Při příjmu exponátů na výstavu 
(především jablek) uveďte, zda je chcete vrátit, popř. zda jablka věnu-
jete na degustační zkoušku. Ta se uskuteční na radnici začátkem pro-
since, a pokud uvedete svoji přesnou adresu, telefon nebo mailovou 
adresu, budete samozřejmě pozváni.

 Na sobotu dopoledne je přislíben před radnicí prodej ovocných 
stromků, květin, okrasných rostlin a brambor, jablka na uskladně-
ní, výrobky � rmy Amylon a další. Na výstavě ovoce bude probíhat 
prodej kmínu, máku, hnojiva Kristalon – Plod a květ, medu a dalších 
produktů.

Likvidace výstavy se uskuteční v pondělí 19. října 2015 
v době od 17.00 do 18.00 hodin

 Pak budou nevyzvednuté exponáty převezeny do klubovny ZO 
v Žižkově ulici č. 106. Srdečně zveme všechny příznivce zahrádka-
ření k hojné účasti na této tradiční výstavě, ať už jako vystavovatele 
či návštěvníky.

za Výbor ZO ČZS Přibyslav Ladislav Hladík

SRAZ: 3. 10. 2015 ve 12:30
KDE: před přibyslavskou radnicí

Cílem pochodu je Žižkova mohyla,
kde budou nachystány soutěže pro děti
a oheň k opékání buřtů (nezapomeňte
si je doma).

Aldebaran v novém školním roce
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Milí čtenáři, příznivci KZMP, návštěvníci knihovny, přicházím s další porcí informa-
cí nejen z Kulturního zařízení města Přibyslav. Září se nám neslo především v duchu 
Přibyslavských slavností, předávání Cen města, ale také návratu do školy, což jsme 
pocítili i my v knihovně a jsme za to velmi rádi. Pozvu vás také na říjnové akce.

Jak jsem již zmínila, od 6. do 13. září se u nás konaly tradiční Přibyslavské slavnosti 
zahrnující velké množství akcí (např. Skokový pohár Vysočiny, tiskovou konferenci či 
vernisáž výstavy fotografi í v místní ZŠ), ale především Mlékárenský den. Ten připadl 
jako vždy na sobotu a místní občané i lidé z blízkého či vzdálenějšího okolí měli opět 
možnost navštívit radniční sklepení a ochutnat tak velké množství mléčných výrobků, 
stejně tak si mohl každý nakoupit výborné sýry, másla, pomazánky, jogurty a další po-
choutky za zvýhodněné ceny v mnoha stáncích rozmístěných na Bechyňově náměstí.

Ani v Kurfürstově domě jsme nezaháleli – v rámci Dne evropského dědictví jste 
mohli navštívit expozice městského muzea zdarma, stejně tak vyhlídkovou věž, do-
minantu Přibyslavi, kde vám základní informace o  ní sdělila děvčata v  dobových 
kostýmech. Po  roce jste si mohli opět prohlédnout štolu pod farou, na  náměstí 
se konaly různé soutěže, k nimž hrála příjemná živá muzika, na hasičském cvičišti 
probíhala pohárová soutěž SDH „O pohár města Přibyslavi“ a večer se na tomtéž 
místě konala taneční zábava.

V 18:00 začínal v kulturním domě slavnostní koncert místní pobočky ZUŠ a pře-
dání Cen města Přibyslav – za celoživotní přínos městu byli oceněni paní Jiřina Šil-
lerová a pan Ladislav Hladík. Gratulujeme jim a samozřejmě velmi za vše děkujeme 
a věříme, že ve své znamenité práci budou ještě dlouho pokračovat. Tento slavnostní 
večer zakončil krásný ohňostroj.

Začátkem měsíce nás po prázdninové pauze navštívily maminky s dětmi z KVC 
Harmonie, už jsme se na ně těšili. Vyráběli jsme malé ovečky z ruliček od toaletního 
papíru – k vidění jsou v dětském oddělení knihovny. Příště se setkáme ve středu 
7. října, od 8:30 do 11:00 hod.

Mnozí z vás jistě vědí, že říjen je v knihovně o trochu akčnějším měsícem, než jsou 
jiné. Koná se celostátní akce Týden knihoven a my jsme opět její součástí. V týdnu 
od 5. do 11. října pro vás tak máme připravené registrace nových čtenářů na rok 
zdarma, odpouštění upomínek, burzu knih, akce pro děti (tvořivé dílničky, pohádko-
vý kvíz, výtvarná soutěž) a jiné. V úterý 27. října od 14:00 hod. se bude v sále DPS 
konat zajímavá cestopisná beseda s panem Jaroslavem Kreibichem – o španělské 
Andalusii. Nenechte si ji ujít. Všechny důležité informace se dozvíte ještě z plakátku 
v tomto čísle občasníku. Těšíme se na vás v knihovně!

S podzimem přichází Divadelní Přibyslav! Tato přehlídka ochotnických divadel-
ních souborů píše letos již svůj 32. ročník! V září jste měli možnost pořídit si per-
manentní vstupenku na všechna představení. Čeká vás jich rovnou dvanáct, na své 
si přijdou milovníci komedií i vážnějšího žánru, stejně tak dospělí i děti. Pro věrné 
diváky je opět připravena soutěž. Přehlídku odstartuje komedie Dáma od Maxima 
místního divadelního spolku Furiant v sobotu 3. října v 19:00 hodin. Hned násle-
dující sobotu 10. 10. v 19.00 hodin budete mít možnost zjistit, co se stane, Když se 
zhasne. To k nám přijede divadelní soubor z Havlíčkovy Borové.

V sobotu 17. října bude v našem městě probíhat Výstava ovoce, zeleniny, medu 
a  brambor Přibyslavska. Návštěvníci budou mít v  tento den možnost se od  9.00 
do  11.00 hodin  setkat v  Kurfürstově domě se sběratelem panem M. J. Šnekem, 
který rád odborným výkladem provede zájemce světem zapalovačů. Odpoledne pak 
od 14:00 a od 15:30 hod. budou Přibyslavská pimprlata v rámci Divadelní Přibyslavi 
hrát pohádku Strašení s kozou. Určitě si ji nenechte ujít. A pak budou následovat 
další divadelní představení.

O týden později, 24. října od 19:30 hod., se po prázdninové pauze opět vrací 
Filmový klub! Čeká vás dokumentární fi lm Amy o slavné zpěvačce Amy Winehouse 
a dobrá muzika v podání kapely Hard to Frame.

Přeji vám, abyste si nejen říjen náležitě užili a to prostřednictvím divadel, návštěv 
knihovny i jiných besed a výstav. 

Závěrem se již můžeme pochlubit knižními novinkami.
Velmi očekávaná novinka „Dívka v pavoučí síti“ jinak též „Milénium 04“ od Davida 

Lagercrantze potěší především fanoušky švédské krimi. Když už jsme u těch detek-
tivek, musím zmínit známého skotského autora Petera Maye a jeho knihy „Skála“, 
„Výjimeční lidé“ a „Čtvrtá oběť“. Také „Krotitel“ je dílem detektivním – autorkou je 
Švédka Camilla Läckberg. Mnozí z  vás si jistě také oblíbili původem Češku, žijící 
však trvale ve Švédsku, autorku výborných thrillerů, Kateřinu Janouchovou. Nyní 
si od ní můžete přečíst „Matčino srdce“, „Nalezenec“ a  „Tygří žena“. Historickým 
románem je „Hodina Benátčana“ od Gabriele Marie Cristenové či „Čas havranů“ 
od Věry Fojtové. Od Hany Parkánové-Whitton vás čeká „Jak se po anglicku vytratit 
v Anglii“ a od Michala Viewegha kniha povídek „Zpátky ve hře“. Doporučit musím 
ještě „Knihu vzpomínek“ od  Rowen Colemanové – její hlavní hrdinka se potýká 
s Alzheimerovou chorobou, je to neobyčejně silný příběh. 

Z naučné literatury pro vás máme „Českou pohankovou kuchařku“, pro šikovné 
ruce „Dekorace z pedigu“ a „Originální jedlé dárky“. Od Aleny Ježkové vás čekají „Ti-
chá srdce 2“ – nejhlubší sonda do historie i současnosti našich klášterů a do dosud 
tabuizovaného života lidí v nich. „Krvavé fi nále: jaro 1945 v českých zemích“ – to je 
název historické publikace od Jiřího Padevěta.

Říjnový pozdrav

Ne, opravdu se nejedná o zkratku Obse dantně Kompulzivní Osoby – Umanutí 
Cinefi lové Hudbu Opěvující. Ani se nejedná o prapodivný inzerát.  Jen tím chceme 
Vašim smyslovým orgánům naznačit, že zase přišla doba sklizně velkého množství 
počitků a vjemů.

V sobotu 24. října snad jedno oko nezůstane suché, neboť je připraven fi lm o ze-
snulé zpěvačce Amy Winehouse. Kým ve skutečnosti byla, co skrývala před okolním 
světem a  proč zemřela v  pouhých 27 letech? Na  tyto otázky je těžké uspokojivě 
odpovědět, snad se to tomuto snímku podaří alespoň částečně.

Podobně nelehký úkol představuje pokus zaškatulkovat kapelu se jménem Hard 
to Frame, nicméně levé ucho a  pravé ucho = ten správný předpoklad pro živý 
drum’n’bassový stereofonní vjem. Více informací najdete na  www.fkpribyslav.cz 
a www.facebook.com/fkpribyslav.

Těšíme se na Vás ve Filmovém klubu Přibyslav!
Martin Musil, Jakub Šnýdl, Vladimír Šnýdl

OKO – UCHO

Ani děti nepřijdou zkrátka. Čeká na ně zábavná kniha o desetileté hrdince „Julie 
mezi slovy“, kniha básniček s  krásnými ilustracemi Pavla Čecha „Listonoš vítr“ či 
dílko o nejvýznamnějších Češích „Světoví Češi - Příběhy průkopníků, osobností, které 
proslavily naši zem“ od Jany Jůzlové.

Věřím, že každý si opět najde to svoje. Moc se na vás v knihovně těšíme.

Ještě mi dovolte malou pozvánku – 9. a  10. října se bude v  Havlíčkově Brodě 
v Kulturním domě Ostrov konat již 25. ročník Podzimního knižního veletrhu. Určitě 
ho doporučuji navštívit.

Příjemný vstup do podzimu vám přejí všichni zaměstnanci KZMP.

Markéta Gögeová
knihovnice

Dne 29. 8. se v přibyslavské kavárně Grand Café sešli 
zájemci o  autorské čtení autobiografi cké knihy Ivo Po-
spíšila, Příliš pozdě zemřít mladý. V komorním prostředí 
jsme v pohodě poslouchali zábavné i posmutnělé příběhy 
z autorova života, okořeněné jeho decentním a trochu ne-

smělým humorem, doprovázené fotografi emi a ukázkami dobové muziky. Pro ty, 
kteří už mají nějaký pátek za sebou, to bylo milé připomenutí doby jejich mládí, pro 
ty mladší to byl zajímavý kousek autenticky reprodukované historie. Životní příběh 
selfmademana z vesnice Klukovice je okouzlující svou civilností a nevtíravostí, ab-
sencí falešného patosu a láskou k té „vyvolené“ muzice, rokenrolu. Basák, bedňák, 
řidič, organizátor, manažer, DJ, kapely Garáž, Půlnoc, Plastic People of the Universe, 
DG 307, Ivan Kral, Rádio 1, pražský klub Radost... to všechno se v knize nenásilně 
prolíná s historickými reáliemi a osobními vzpomínkami. 

Ivo Pospíšil také vystupuje se svým hudebním programem jako Tea Jay Ivo (možná 
si ho pamatujete z vystoupení ve Filmovém klubu Přibyslav). Kdo si rád „zahopsá“ 
při skvělé muzice, může se těšit na to, že Tea Jay Ivo vystoupí v Utíně v listopadu 
na „Utíngroundu“. Jeho webové stránky obsahují mnoho příjemných volně přístup-
ných hudebních setů (http://www.teajayivo.cz/). 

Anna Šnýdlová

Autorské čtení v kavárně
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Zubní pohotovost Havlíčkův Brod 
– říjen 2015
Ordinační hodiny sobota, neděle, svátek: 9.00 - 12.00 hod.
Aktuální zubní pohotovost naleznete na 
www.prvnipomoc.cz/stomatologicka-zubni-pohotovost-vysocina

 Zubní pohotovost Jihlava (stálá)
telefon 567 157 211
Ordinační/provozní doba
pondělí – pátek: 15.00 – 19. 00 hod.
sobota, neděle, svátek:  8.00 – 12.00 hod.

Ve všední den po 19.00 hodině, v sobotu, v neděli, ve svátek po 12.00 hodině 
se obraťte na 

Centrální zubní pohotovost v Brně
adresa: Úrazová nemocnice Brno, Ponávka 6, tel. 545 538 421
Ordinační doba
pondělí – pátek: 17.00 – 7.00 hod.
sobota, neděle, svátek: nepřetržitě

SLOSOVACÍ KUPÓN č. 10 – říjen 2015
Odpovědi:

�.  ……………………………………………………………………………………………

�. ……………………………………………………………………………………………

�. ……………………………………………………………………………………………

 Jméno: …………………………………………………………………………………… 

Adresa (popř. doplňující jiný kontakt): …………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

 Putování 

 za minulostí

             
     

Vážení čtenáři, 
Kulturní zařízení města Přibyslav pro Vás na  celý letošní rok připravilo 
vědomostní soutěž. Každý měsíc bude v našem periodiku zveřejněna vždy 
jedna fotografi e z archivu městského muzea. Vaším úkolem bude poznat 
budovu, událost nebo osobnost z dávné či nedávné minulosti, která je ně-
čím zajímavá a má nějaký vztah k našemu městu. Správné odpovědi nám 
můžete poslat e-mailem, kde musíte uvést Vaše plné jméno a adresu (e-mai-
lová adresa nestačí) a jako předmět uvést heslo „Soutěž – putování za mi-
nulostí“.  Dále lze odpověď zaslat poštou na předtištěném kupónu na naši 
adresu, anebo předat v informačním centru do připravené schránky.  I tyto 
odpovědi musí obsahovat plné jméno a přesnou adresu, popřípadě tel. číslo 
nebo e-mail. Do slosování budou zařazeny všechny správné odpovědi, ma-
jící uvedené náležitosti, které obdržíme do dne uzávěrky následujícího čísla 
Přibyslavského občasníku.  V tento den pak náhodně oslovený návštěvník 
Kurfürstova domu vylosuje vždy tři soutěžící, kteří obdrží malé dárky. Vý-
sledky soutěže budou průběžně uveřejňovány na stránkách Přibyslavského 
občasníku. Výherci jednotlivých kol pak postoupí do  velkého slosování, 
které proběhne v době adventu roku 2015. Těšíme se na Vaši hojnou účast 
v soutěži, Vaše odpovědi a Vy se můžete za odměnu těšit na hodnotné ceny, 
které ve velkém fi nále obdrží tři výherci.

KZM Přibyslav a redakce Přibyslavského občasníku

          C
ELOROČNÍ SOUTĚŽ PRO ČTENÁŘE 

 PŘIBYSLAVSKÉHO OBČASNÍKU 

V ROCE 2015

SOUTĚŽNÍ SNÍMEK Č. 10

Naše kontaktní adresy:
e-mail: obcasnik@pribyslav.cz – předmět: Soutěž – putování za minulostí
doručovací adresa: KZM Přibyslav, Bechyňovo náměstí 45, 582 22 Přibyslav

Správné odpovědi na soutěžní otázku č. 9:
1.  Jedná se o kapličku sv. Jana Nepomuckého. Zdobila ji socha světce, za kte-

rým bylo vymalováno panorama Prahy. V  horní části byl obrázek Panny 
Marie s Ježíškem.

2.  Nacházela se v Husově ulici, v bývalých zámeckých zahradách naproti zám-
ku. Počátkem 60. let 20. stol. byla zbourána. Naštěstí se dochovala alespoň 
socha, která byla zrestaurována a v současnosti se nachází na místní římsko-
katolické faře.

3.  Těsně za  kapličkou byla studna, která zásobovala tuto část města vodou 
do doby, než byl zaveden vodovod. Dnes je v těchto místech parkoviště kul-
turního domu a studnu kryje kovový poklop ve vozovce.

Výherci devátého kola soutěže: 
1.  Marcela Smolková, Nové Město na Moravě
2.  Helena Jajtnerová, Přibyslav
3.  Ing. Ivo Glozl, Brno

Otázky:

�. Jakou historickou událost fotografi e zachycuje?

�. Při jaké příležitosti vznikl tento „živý“ obraz?

�. Na kterém místě a v kterém roce byla fotografi e pořízena?

(tyto a další informace naleznete na 
www. prvnipomoc.cz/stomatologicka-zubni-pohotovost-vysocina)

Anna Šauerová, ICMM Přibyslav
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Me n u p o sv í c e n sk éMe n u p o sv í c e n sk é
Polévka s jaterními knedlíčky
Maso hovězí s omáčkou křenovou
Zadělávaná kuřata s knedlíčky
Husička se zelím
Zajíc se smetanovou omáčkou
Vepřová pečeně na čínský způsob
Koláče posvícenské
Hnětynky
Koláčky máslové kynuté
Hnětynky loupané
Vaječný punč
Dort ze šrotové mouky
Německý jednoduchý koláč
Koláč s cukrovou drobenkou

Mladá hospodyňka na počátku 20. století
O posvícení všechno to voní, tak jako v apatyce…… 

Výraz „posvícení“ znamená totéž co „posvěcení“. 
Tato slavnost se vztahovala vždy k místnímu kostelu. 
Dostavba kostela byla totiž pro každou obec mimo-
řádnou událostí, protože jeho stavbě obyvatelé ob-
vykle věnovali nejen mnoho práce, ale dle možností 
i  nemálo peněz z  vlastní kapsy. Církev sama kostely 
zpravidla nestavěla.  Po  jeho dokončení však kostel 
převzala a ve většině případů se starala a stará o jeho 
provoz i  údržbu dodnes.  Nový kostel však nemohl 
hned sloužit svému účelu. Nejprve se musel slavnostně 
vyjmout ze světské sféry a slavnostně posvětit.  Posví-
cení se původně slavilo vždy ve výroční den posvěcení 
kostela. Traduje se, že první posvícení slavil při svě-
cení chrámu v  Jeruzalémě král Šalomoun. Vzhledem 
k  nejednotnosti oslav posvícení nařídil císař Josef II. 
roku 1786 po celé zemi slavit posvícení třetí říjnovou 
neděli po  svátku svatého Havla; odtud se odvozuje 
také často používaný termín Havelské posvícení, nebo 
také císařské. V některých vsích pak si poddaní slavili 
oboje hody  - svoje původní a  ještě císařské. V nové 
době se v  obcích, kde není známo přesné datum 
posvěcení kostela, drží stále tzv. císařského posvíce-
ní. V roce 1918, při vzniku naší republiky, silně ožila 
tradice svatováclavská, proto v  některých obcích se 
zavedlo svatováclavské posvícení.  Posvícení bylo zá-
roveň jednou z  velkých příležitostí pro rodiny a  celé 
příbuzenstvo sejít se, pohovořit jak dopadla letošní 
úroda, jaké bylo počasí, jak pokročily práce apod.  
A k takovému povídání samozřejmě patří i něco dob-
rého na zub. Paní Anna Drůbková, vdova po řediteli 
školy dívčí na Smíchově radí ve své kuchařce mladým 
hospodyňkám toto:

„Jest záhodno, aby v  tento slavný den, předložila 
dobrá hospodyňka to nejlepší, co její špajz obnáší 
a aby své kuchařské umění předvedla v tom nejlepším 
světle. Některé chody jest možno připraviti i den dva 
dopředu, neb rozleží-li se některé pokrmy, jsou daleko 
chutnější než čerstvé. Má-li hospodyňka strach z jejich 
zkázy, jest dobré dohodnouti se s místním řezníkem či 
hospodským, aby za mírnou úplatu dovolil jí usklad-
nit pokrmy u  něj u  ledu, popřípadě o  trochu ledu 
poprosit. Ovšem tj. zapotřebí mít k dispozici vhodný 
vlastní sklep, kde do velikého kameňáku či železňáku 
nadrcený posolený led uloží a do něj ve vhodné nádo-
bě uskladní hotové pokrmy. Ovšem na tuto možnost 
ať každá spoléhá pouze toliko dva dny. Déle jen těžko 
led sama sobě uchová v takovém stavu, aby byla krmě 
uchována v patřičném chladu.“ 

Hnětynky
Půl kg čerstvého másla,  ½ kg cukru, 7 žloutků, třetinu 
litru sladké smetany dá se do mísy, rozmíchá se a při-
lije se do toho zkynutý kvásek z 5 dkg droždí. Vše se dobře promíchá a přidá se tolik mouky, až se utvoří husté 
těsto, které se osolí a dobře uhněte. Přimíchej ještě hrozinky i mandle na nudličky krájené a těsto se dá kynouti. 
Vykynuté těsto se dá na vál, rozválí se na prst silně a dělají se z něho hnětynky ve způsobě malých bochánků. 
Nechají se ještě kynouti, pomaží se vejcem a dají se zvolna péci.

redakce PO

Vepřová pečeně na čínský způsob
Dva kg masa vepřového buď z kýty neb krkovičky se 
naklepá, osolí a opepří. Pak se nožem prošpikuje nud-
lemi slaniny a 3 sardelemi. Mezitím dáme na rendlík 
rozkrájenou cibuli, kousek másla, odřezky ze slani-
ny. Když je vše zpěněné, přidáme lžičku hořčice, též 
kaparů, maso vložíme k  tomu a  necháme 2 hodiny 
dusit za častého podlévání vodou. Posléze se zaklok-
tají do půl litru kyselé smetany 2 lžíce mouky, přidá se 
k masu, jakož i trochu citronové šťávy. Omáčka se pro-
cedí. Ku čínské pečeni dává se knedlík neb brambor.

HRACÍ 
KOUTEK

Ahoj děti, prázdniny sice skončily, ale nevěště hlavy, tajenky, hla-
volamy, hádanky, básničky a jiné rozptýlení je tu pro vás stále! Tak 
směle do toho! ☺
Zvířátkové luštění

1. Které lesní zvíře má rezavý kožíšek, huňatý ocásek a občas 
navštíví kurník se slepicemi kvůli svačině ?

2. Je to domácí mazlík, ale i velký lovec myší. Kdo je to? 

3. Má bílý kožíšek, který jí stříháme, abychom měli vlnu na svetr. 
Je to…?

4. Tohle zvíře známe ze Zoo. Je šedé a má dlouhý chobot. Už víš? 

5. Je to černobílý medvídek žijící v Číně. Nejraději žere bambus.

6. Je to lesní pták, který žije a loví v noci. Říká se také, že někdo je 
moudrý jako …?

7. Je to hmyz, má osm nohou a někdo se ho bojí. Kdo je to?

8. Je z Austrálie, mláďata nosí ve vaku a hrozně daleko skáče! 

9. Jak se jmenuje zvíře, od kterého pijeme nejčastěji mléko?

Písmenka z  barevných políček vám dají dohromady tajenku. 
Věřím, že nápovědu dnes nepotřebujete, protože jste hrozně 
šikovní. Tak ahoj příště! ☺
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Loňského roku v zimě tomu bylo 70 let, co se 
stala jedna smutná událost, na  železniční trati, 
která tehdy vedla z Německého Brodu do Brna. 
Dnes je v těchto místech z Přibyslavi přes Ronov 
nad S. na Nové Dvory do Sázavy po bývalé trati 
nová cyklostezka. Ještě před několika lety se tady 
v  letních měsících konaly vyhlídkové a rekreační 
jízdy. Ty mi byly inspirací k  popsání poněkud 
zapomenuté události z roku 1944. Její pamětníci 
a účastníci možná ještě žijí. 

Bylo 29. prosince. Američtí letci ve stíhačkách, 
říkalo se jim kotláři, ničili svými kulomety kotle parních lokomotiv, které tahaly ná-
kladní, ale i osobní vlaky. V tento den proběhl nálet nejen na vlak v Chotěboři a Světlé 
nad Sázavou, ale i v železniční zastávce Ronov nad Sázavou. Právě tehdy cestovala 
moje matka a bratr Josef v dopoledních hodinách z Přibyslavi od lékaře do zastávky 
Nové Dvory. Vlak objevily stíhačky a vzápětí hned zahájily nálet. Při prvním jejich kru-
hovém obletu se cestující snažili vyskákat z vlaku a ukrýt se pod nedalekým mostem, 
který byl stavěn, snad ještě před válkou, pro nově budovanou železnici. Doprová-
zející němečtí vojáci se však snažili nahánět lidi z nástupiště ronovské zastávky zpět 
do vagónů. Proto se mnozí snažili vystoupit na druhou stranu kolejiště a útěkem 
se zachránit pod nedalekým mostem. Mezi těmito prchajícími byla též moje matka 
a bratr. Pod most však už nedoběhli. Stíhačky udělaly druhou otáčku a kulometná 
dávka zasáhla vlak i  jeho široké okolí. Tato letka měla tehdy 4 letadla. Otáčeli se 
až nad obcí Nížkov, kde jsme v  té době bydleli. Při jejich nízkém přeletu se daly 
rozeznat i obličeje pilotů. Pro mě, jako pro malého kluka, to byl zážitek vidět piloty 
černé pleti. Vůbec by mě ani ve snu nenapadlo, že maminka a bratr jsou ve vlaku, 
který se stal jejich terčem, a že by se jim mohlo něco stát. Při otočce se letadla opět 
vracela k Ronovu. A právě tehdy dávka z kulometu zasáhla i mého bratra, který se 
s maminkou krčil v příkopu u náspu trati. Mamince se jako zázrakem nestalo vůbec 
nic. Zato bratr měl prostřelená obě stehna, prsa a zadní část hýždě. Nejvíce byla 
zraněna při tomto náletu jedna slečna z Dubrovníku u Tišnova, kterou kulometná 
dávka zasáhla do pánevní oblasti. Můj bratr byl druhým nejtěžším raněným náletu. 

Vzpomínka na 70. výročí konce II. světové války
Pomoc raněným a vyděšeným cestujícím přijela z Přibyslavi. Sanitka řízená panem 
Stanislavem Štefáčkem, místním kovářem, přivezla pana doktora Miloslava Lišku 
a dobrovolného samaritána, člena dobrovolných hasičů v Přibyslavi, pana Oldřicha 
Matouška. Ti všechny raněné ošetřili přímo na místě. Bratra pak odvezla sanitka 
do nemocnice v Havlíčkově, tehdy Německém Brodě, kde se musel podrobit dalším 
odborným vyšetřením a operaci, protože bylo u něj podezření na vnitřní zranění. 
Do nemocnice s ním odjela i naše maminka, která se pak vrátila až pozdním večer-
ním vlakem. Ovšem vlak jel pouze do Přibyslavi. V nesnázi se obrátila na pana Josefa 
Staňka, „horního“, z obce Poříčí s prosbou, jestli by ji nedovezl domů do Nížkova. 
Pan Staněk beze slova zapřáhl koně a maminku ještě v noci domů odvezl. U nás 
doma nikdo nespal. Tušili jsme, že se našim muselo něco stát, když se do setmění 
z Přibyslavi nevrátili, ale žádné přesné zprávy jsme neměli. Když matka vstoupila 
do dveří sama bez Josefa, padnul na nás na všechny strach a smutek. Tehdy nám 
maminka podrobně vylíčila, co se stalo. Celá naše rodina byla z události zdrcená. 
V těch smutných dnech k nám přijela moje babička z Vepřové, aby nám pomohla 
ty zlé a chmurné chvíle překonat. Josef se v nemocnici uzdravoval 7 týdnů a teprve 
po jeho návratu domů zavládl v naší rodině opět klid. Ten rok jsme ani na Tři krále 
neodstrojili vánoční stromeček, jak bývalo u nás zvykem, ale zůstal na svém místě  až 
do bratrova návratu. Byl už úplně suchý a skoro celý opadaný. Jen obyčejné papírové 
ozdobičky na něm zůstaly. 

Když jsem v  dospělosti pročítal přibyslavskou kroniku z  období válečných let 
a pídil se po nějakých dalších podrobnostech o této události, nenašel jsem žádný zá-
znam. Žádnou zmínku jsem o náletu z prosince roku 1944 nenalezl ani v záznamech 
okresu Nové Město na Moravě, kam v té době spadala i Přibyslav. Až v pamětní knize 
obce Nížkov, do které psal historii pan učitel Jaroslav Grodl, jsem nalezl podrobnější 
zprávu pod názvem – Nálet.

V Přibyslavské kronice z těchto let je třeba zápis, že: „… dne 9. května 1945 par-
tyzáni vykolejili v noci vlak za zastávkou Ronov nad Sáz., který vezl munici. Povo-
láno bylo 30 místních občanů zdejšího města na odklízení následků, pod vedením 
Německého vojska. Z vykolejených vagonů vypadala i děla určená na východní 
frontu.“

Jiří Šimanovský st.
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Na jaře letošního roku skončilo dlouholeté martyri-
um totální přestavby a rekonstrukce přibyslavské ško-
ly. Jestli se nemýlím, celkový účet byl vyčíslen na částku 
okolo 170 milionů Kč. Na první pohled ohromující čís-
lo, ale jsem přesvědčen, že jsme nakonec zdařilé dílo 
(samozřejmě s  některými „mouchami“, které se po-
stupně odstraní) pořídili velice výhodně.  V roce 2009 
jsem spolupracoval s jednou říčanskou školou. Byla to 
novostavba pro asi 450 až 500 žáků a její cena se tehdy 
vyšplhala na hodnotu 400 milionů Kč. Dodnes z toho 
má relativně bohaté město Říčany zamotanou hlavu 
kvůli dotacím, nesplněným slibům atd. 

Tak se mnozí přibyslavští obdivují nové budově 
školy, další ji kritizují za rozmařilost a nepromyšlenost.  
Jsem přesvědčen, že nyní je především čas uvažo-
vat o  tom, co se má v  té škole dít. Jaké jsou výhledy 
a  trendy ve  vzdělávání, zda české školství nezaspalo 
a  je schopno vůbec efektivního vzdělávání. V  době, 
kdy předávání informací již není stěžejním úkolem, se 
mění významným způsobem i role školy.  Kolem nás je 
všude spousta dostupných a kvalitních informačních 
zdrojů a jen na nás záleží, jak s nimi budeme nakládat.

Zpět od  abstraktních pojmů k  přibyslavské škole. 
Dlouhá léta jsem zde působil a mnoho kolegů učitelů 
znám osobně a jsou mými přáteli. Zajímám se i z pro-
fesních důvodů, co se v naší škole děje. Mám radost, že 
se všichni (tedy skoro všichni) společně pustili do prá-
ce, která podle mého názoru má hluboký smysl. Pře-
svědčují mě o tom mimo jiné minimálně dva významné 
kroky, které vedení školy a učitelé realizují. 

Prvním z nich je zapojení do projektu „Učitel – men-
tor“. Vím, že to zní na  první pohled trochu odpudi-
vě, ale za touto aktivitou se skrývá snaha o hlubokou 
změnu v  chápání pojmu učitele a  jeho role. To je 
snad ta nejtěžší úloha pro každého člověka, pracovat 
na  změně svých stereotypů, odbourat dlouho zažité 
návyky a bojovat s pohodlností.  Jsem přesvědčen, že 
se kolegům tato mravenčí práce bude dařit a přinese 
velice pozitivní výsledky především pro děti. Osobně 
se těším i na profesní spolupráci.

Dalším důkazem o tom, že naše přibyslavská škola 
jde správným směrem, je velká účast přibyslavských 
učitelů v programech zahraničního jazykového vzdě-
lávání a tzv. stínování na zahraničních školách. Vedení 
školy využilo možnost zapojit se programů Evropské 
unie a  umožnilo tak velké části učitelů odjet během 
svého volného času o prázdninách na jazykové kurzy 
a také se seznámit s fungováním jiných školských sys-
témů (např. ve  Finsku). Z  vlastní zkušenosti vím, že 
takový prožitek přináší minimálně důvod k zamyšlení.

Myslím si, že právě každodenní kvalitní práce uči-
tele může být zárukou dobrého vzdělávání. Zásadně 
se však v současnosti musí lišit od toho, jak vypadala 
v dobách našeho mládí. S tím se musíme smířit nebo 
ještě lépe - přizpůsobit se. Přeji vedení školy i  kole-
gům učitelům mnoho zdaru a  trpělivosti. Vydali se 
na strastiplnou cestu, která neoplývá na první pohled 
populárními a efektními kroky. Je však nesmírně účinná 
a pravdivá.

Ota Benc
bývalý ředitel ZŠ Přibyslav

Nová škola v Přibyslavi

Uzávěrka příštího čísla 20. 10. do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 2. 11. 2015)
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Obec Brzkov ve spolupráci se spolkem Naše budoucnost bez uranu, z. s. a obcemi 
Věžnice, Přibyslav a Polná Vás zvou na besedu s občany, kde se dozvíte aktuální 
informace o plánované těžbě uranu na ložisku Brzkov – Horní Věžnice. Besedy se 
zúčastní starostové dotčených obcí a jejich společný právní zástupce pan Mgr. et 
Bc. Luboš Kliment, schopný například zodpovědět dotazy majitelům pozemků, kte-
rých by se dotklo plánované rozšíření chráněného ložiskového území a objasnit další 
právní důsledky spojené s přípravou těžby. Jako zástupce Kraje Vysočina se zúčastní 
radní pan Ing. Bc. Martin Hyský. 

Pro všechny, kterým není jejich okolí a budoucnost lhostejná, se otevřou dveře 
Kulturního domu v Brzkově 4. 11. 2015 od 18:00 hodin. Pozva ní hosté Vám zde rádi 
zodpovědí i Vaše dotazy. Těšíme se na Vás!

Aleš Bořil
starosta obce Brzkov

Všem, kterým není budoucnost lhostejná

Začátek školního roku je každoročně významným 
obdobím pro všechny děti, které zahajují povinnou 
školní docházku, ale i pro ty, které se po prázdninách 
do školních lavic znovu vracejí.

Cesty do škol však s sebou přinášejí i některá rizika, 
na která je při této příležitosti nutné upozornit. Jedním 
z nich je i nebezpečí, které hrozí dítěti v silničním pro-

vozu. Pokud nahlédneme do statistik, tak z celkového počtu všech úrazů dětí tvoří 
úrazy spojené s pohybem dítěte v provozu na pozemních komunikacích více než 
40 % a úmrtí přes 30 % což poukazuje na závažnost této problematiky.

V období od 1. ledna 2015 do 31. července 2015 šetřili policisté v Kraji Vysočina 
celkem 59 dopravních nehod s účastí chodců. Z tohoto celkového počtu bylo v pěti 
případech účastníkem dopravní nehody dítě. Při těchto nehodách bylo 44 chodců 
zraněno lehce a sedm těžce. Z hlediska zavinění byli chodci viníky dopravních nehod 
ve čtrnácti případech a z tohoto pět nehod bylo zaviněno dítětem.

S  cílem předejít dalším zbytečným nehodám, jejichž přímými aktéry jsou malí 
účastníci silničního provozu, je důležité připomenout veřejnosti a hlavně rodičům 
školáčků některá základní pravidla. 

Za bezpečný pohyb dítěte v silničním provozu v první řadě odpovídají jeho rodiče 
– škola a ostatní složky podílející se na prevenci v dopravě mohou dítěti dát v rámci 
dopravní výchovy pouze základy, ale praxi ve skutečném provozu musí zajistit ro-
diče, včetně toho, aby dětem šli příkladem. Co tedy mohou rodiče pro bezpečnost 
svých dětí v silničním provozu udělat?

Před začátkem školního roku je vhodné, aby si rodiče s dítětem prošli celou trasu 
do školy a ostatní trasy, po kterých se bude dítě pohybovat, ukázali mu bezpečná 
místa pro přecházení a vysvětlili dítěti zásady bezpečného přecházení, a to zejména:

•  Aby dítě použilo bezpečné místo k přecházení, například tam, kde má dostatečný 
rozhled a je tam vyznačený přechod pro chodce.

•  Před přecházením vozovky se zastavit, rozhlédnout na  obě strany, rychle, ale 
nikoli zbrkle přejít. 

•  Nikdy nepřecházet mezi zaparkovanými vozidly
•  Nevbíhat na silnici 

Vhodné je, aby z počátku rodiče doprovázeli mladší děti na cestě do školy, dokud 
nezískají jistotu, že se dítě v silničním provozu pohybuje bezpečně a dbá jejich rad. 
Je nutné dítě upozornit na nebezpečí vyplývající z jeho pohybu v provozu – dítě není 
ničím chráněno a případný střet s vozidlem vždy “prohraje“ dítě. 

Důležitou rolí rodičů je nejen dávat svým dětem příklad, ale svou všímavostí mo-
hou přispět i k jejich bezpečnosti a bezpečnosti ostatních dětí a účastníků silničního 
provozu. Pokud zaregistrují při doprovodu dětí do škol nebezpečné úseky, ve kte-
rých by mohlo dojít k ohrožení, je třeba upozornit orgány příslušných obcí a požádat 
o dopravně inženýrské, nebo stavební řešení. 

Dalším důležitým a nezbytným prvkem pro bezpečnost dětí je také jejich viditel-
nost. Na cestu do školy a ze školy by dítě mělo být oblečeno v pestrém oblečení, 
případně je vhodné používat refl exní nebo fl uorescenční prvky na oblečení nebo 
na školních brašnách, baťůžcích. Toto neplatí pouze pro děti, ale pro všechny chod-
ce v silničním provozu platí zásada vidět a být viděn.

Pokud se děti přepravují do školy veřejnou dopravou, měli by jim rodiče vysvětlit 
zásady bezpečného chování v dopravních prostředcích - nutnost se za jízdy držet, 
nepřecházet vozovku před nebo za autobusem stojícím v zastávce.

 

Jestliže rodiče přepravují menší dítě do  školy v  osobním automobilu, musí být 
vždy umístěno v dětské autosedačce. U nás platí tato povinnost ze zákona, přesto 
statistiky dětských úmrtí hovoří o opaku. 

Takže několik zásad pro rodiče: 
Řidič nesmí přepravovat ve vozidle, které není vybaveno zádržným bezpečnost-

ním systémem:
•  dítě mladší tří let,
•  dítě menší než 150 cm na sedadle vedle řidiče,

 

Ve vozidle, které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, smí být přepra-
vováno dítě, jehož tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná výška nepřevyšuje 

Bezpečně do školy

NABÍZÍME: 
stabilní finanční ohodnocení 
příspěvky na dovolenou 
6 týdnů dovolené 
odchodné, výslužné 
řada dalších výhod 

 
 

POŽADUJEME: 
občanství ČR, věk nad 18 let 
maturitní vysvědčení 
bezúhonnost 
fyzickou a zdravotní způsobilost 
bez stranické příslušnosti 
 

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA 
Vrchlického 46/2627, 587 24 Jihlava    
nabor.ji@policievysocina.cz         
tel.č.: 974 261 407 

150 cm, pouze za použití dětské autosedačky a při této přepravě musí být splněny 
následující podmínky:
•  dítě musí být umístěno v  dětské autosedačce, která odpovídá jeho hmotnosti 

a tělesným rozměrům,
•  na sedadle, které je vybaveno airbagem, který nebyl uveden mimo činnost, nebo 

pokud byl uveden mimo činnost automaticky, nesmí být dítě v dětské autosedačce 
přepravováno čelem proti směru jízdy,

 

Dětská autosedačka musí být upevněna na sedadle podle podmínek stanovených 
výrobcem dětské autosedačky a  dítě musí být do  dětské autosedačky umístěno 
v souladu s návodem k použití této dětské autosedačky.

Nerespektování těchto zásad je hodnoceno jako přestupkové jednání, za které 
může být uložena sankce až do výše 2 000 korun a ztráta čtyř bodů.

 

V neposlední řadě by si všichni řidiči měli uvědomit, že začátkem školního roku 
a v jeho průběhu se v ranních a odpoledních hodinách bude na ulicích vyskytovat 
více dětí a  tomuto by měli přizpůsobit své chování – zejména pak rychlost jízdy. 
Důležitá je u všech řidičů i předvídavost.  Berme v úvahu, že chování dítěte v sil-
ničním provozu ovlivňuje mnoho faktorů, a  proto jeho reakce jsou velice často 
nevyzpytatelné. 

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, 
Oddělení tisku a prevence

pprap. Mgr. Tomáš Procházka
koordinátor prevence

tel: 974 261 208, mobil: 725 868 475



kontakt: 
SZMP, s. r. o.

Česká 34

Přibyslav 582 22

vedoucí: 
Bc. Veronika Vošická Buráňová

email: sz@pribyslav.cz

telefon: 774 321 994

Kompletní informace 
na www.szpribyslav.cz
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PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK

15.00-15.30 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPORTOVNÍ HRY DĚTÍ ATLETIKA DĚTI ÚDRŽBA HALA DRUŽINA KROUŽEK 15.00-15.30

15.30-16.00
(zatím rezervace termínu) (zatím rezervace termínu) ÚDRŽBA HALA 15.30-16.00

16.00-16.30 VOLNO 16.00-16.30

16.30-17.00 16.30-17.00

17.00-17.30 17.00-17.30

17.30-18.00 17.30-18.00

18.00-18.30 18.00-18.30

18.30-19.00 18.30-19.00

19.00-19.30 19.00-19.30

19.30-20.00 19.30-20.00

20.00-20.30 VOLNO 20.00-20.30

20.30-21.00 VOLNO 20.30-21.00

21.00-21.30 21.00-21.30

21.30-22.00 21.30-22.00

     ODPOLEDNÍ ROZVRH  HODIN HALA 9/2015 - 6/2016

SK FOTBAL            
ŽÁCI                  

20.10.2015-28.3.2016    
p. SIBERA

JUVENIS FLORBAL    
MUŽI                 

7.9.2015-30.5.16       
p. LOUBEK 

SK FOTBAL            
MUŽI                 

20.10.2015-28.3.2016    
p. SIBERA

JUVENIS FLORBAL       
9.9.2015 - 25.5.2016     

ŽÁCI                    
p. LOUBEK

HOBBY FLORBAL      
6.10.2015 - 29.3.2016    

SK PŘIBYSLAV - 
PŘÍPRAVKA                

22.10.2015-30.3.2016        
p. SIBERA

 ACO FLORBAL          
21.9.2015-25.4.2015    

p. HENZLOVÁ          

JUVENIS FLORBAL    
ŽÁCI                 

7.9.2015-30.5.16       
p. LOUBEK 

JUVENIS FLORBAL    
ŽÁCI                 

7.9.2015-30.5.16       
p. LOUBEK 

PRIBINA                
30.9.2015-25.5.2016       

p. LÁSKOVÁ

SK PŘIBYSLAV           
ŽÁCI                   23.10.2015-

31.3.2016               p. 
SIBERA

JUVENIS FLORBAL          
MUŽI                     

11.9.2015-27.5.2016       
p. LOUBEK 

JUVENIS FLORBAL          
MUŽI                     

11.9.2015-27.5.2016       
p. LOUBEK 

 

ACO VOLEJBAL - ŽENY      
24.9.2015 - 28.4.2016        

p. LOUŽECKÁ          

HOBBY FOTBAL  

MÚ PŘIBYSLAV 

VŽDY JEDNOU ZA 14 DNÍ 

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK den

15.00-15.30
DRUŽINA KROUŽEK ??? DRUŽINA KROUŽEK ??? DRUŽINA KROUŽEK ??? DRUŽINA KROUŽEK ??? DRUŽINA KROUŽEK ???

15.00-15.30

15.30-16.00
DRUŽINA KROUŽEK ??? DRUŽINA KROUŽEK ??? DRUŽINA KROUŽEK ??? DRUŽINA KROUŽEK ??? AEROBIC 15.30-16.00

16.00-16.30 AEROBIC AEROBIC VOLNO AEROBIC MALOUŠKOVÁ M. 16.00-16.30

16.30-17.00 MALOUŠKOVÁ M. MALOUŠKOVÁ M. CVIČENÍ POHODA SENIOŘI MALOUŠKOVÁ M. 15:30 - 18:30 16.30-17.00

17.00-17.30 16:30 - 18:00 16:00 - 20:00 JANA TUŠLOVÁ 16:00 - 18:30 17.00-17.30

17.30-18.00
16:30 -18:00

17.30-18.00

18.00-18.30 VOLNO VOLNO 18.00-18.30

18.30-19.00 VOLNO VOLNO CVIČENÍ ŽANETA MINÁŘOVÁ VOLNO 18.30-19.00

19.00-19.30 VOLNO CVIČENÍ PRO ŽENY VOLNO 18:30 - 19:30 VOLNO 19.00-19.30

19.30-20.00 VOLNO 19:00-20:00 VOLNO VOLNO VOLNO 19.30-20.00

20.00-20.30 VOLNO VOLNO VOLNO VOLNO VOLNO 20.00-20.30

20.30-21.00 20.30-21.00

21.00-21.30 21.00-21.30

21.30-22.00 21.30-22.00

     ODPOLEDNÍ ROZVRH  HODIN SÁLEK 9/2015 - 6/2016

Kdo, kdy do sportovní haly…
V tomto čísle Přibyslavského občasníku uveřejňujeme tabulku, kdo kdy využívá sportovní halu. Koncem měsíce září ještě 

může docházet k drobným změnám v rozvrhu, dle pracovních směn dospělých návštěvníků a v závislosti na školním rozvrhu 
dětí.  Kontakt: Sportovní zařízení, Česká 34, 582 22 Přibyslav, tel.: +420720511721, e-mail: sz@pribyslav.cz – zde je možné 
provádět rezervace a pokládat dotazy. Víkendový rozpis je zatím uveřejněn na stránkách www.szpribyslav.cz, tyto termíny jsou 
zatím pouze rezervovány a může dojít ke změnám.

Veronika Vošická Buráňová
SZM Přibyslav 

Na pozvání paní ředitelky OS ČČK  v Havlíčkově Brodě jsme se 1. 9. zúčastnili akce s názvem „Volný čas není 
nuda“. Akce byla pořádána Krajem Vysočina a zastoupeny zde byly fi rmy z našeho regionu, které nabízejí  mož-
nost aktivního trávení volného času pro děti i dospělé. Naše zařízení zde prezentovalo nejenom sportovní halu 
a koupaliště, ale zejména i cyklostezku z Přibyslavi do Sázavy.

Veronika Vošická Buráňová
SZM Přibyslav

Volný čas není nuda v Havlíčkově Brodě
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PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ – výsledky Brzkovák 6. 9. 2015

Za nevlídného, chladného a větrného počasí se konal na přibyslavském letišti 
DUATLON, kterého se zúčastnilo 26 závodníků. Byl to nejnáročnější závod ze všech 
12 disciplín. Závod se skládal ze 3 částí -  běh/cyklistika/běh. Vzdálenost měla každá 
kategorie jinak dlouhou. Děkujeme místnímu aeroklubu za poskytnutí zázemí. Všich-
ni jsme ocenili příjemně vyhřátou pergolu a teplý čaj během závodu ☺.

DVANÁCTIBOJ JUNIOR 7. disciplína –  DUATLON (kolo a běh) 6. 9. 2015

MUŽI
PŘÍJMENÍ JMÉNO VÝSLEDEK POČET BODŮ
PRCHAL PETR 9:15 95
MORAVEC JAROSLAV 9:44 90
MORAVEC VOJTĚCH 9:47 87
PLACHTA MAREK 10:11 84
VÁBEK JAROSLAV 14:41 82
HÁNĚL TOMÁŠ 15:43 80
VOSMEK LUKÁŠ 15:44 78

ŽENY
PŘÍJMENÍ JMÉNO VÝSLEDEK POČET BODŮ
MORAVCOVÁ MARIE 12:37 100
ŠUBRTOVÁ ELIŠKA 12:40 95
MORAVCOVÁ GABRIELA 13:46 90
HÁNĚLOVÁ ŽANETA 14:11 87
VOSMEKOVÁ KLÁRA 15:03 84

DVOJICE
PŘÍJMENÍ POČET BODŮ
ŠUBRT + ŠUBRTOVÁ 100
PLACHTA + VOSMEKOVÁ 95
HÁNĚL TOMÁŠ + ŽANETA 90

Děkujeme za účast a těšíme se na vás při další disciplíně, kterou bude PŘESPOL-
NÍ BĚH u fotbalového hřiště v neděli dne 11. 10. 2015. 

Petr Loužecký ml.
Kristýna Loužecká

tel.: 732 401 836
e-mail: k.louzecka@seznam.cz

facebook: Přibyslavský dvanáctiboj Junior
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Celkové výsledky po 7 disciplínách
NEJMLADŠÍ DĚTI 2009 a mladší

Pořadí Příjmení Jméno Ročník 1.disc.
MÍČ. VÍCEBOJ

2. disc.
CYKLISTIKA

3. disc.
BĚH DO VRCHU

4. disc.
ORIENT. BĚH

5. disc.
ATL. TROJBOJ

6. disc.
PLAVÁNÍ

7. disc.
DUATLON

BODY 
CELKEM

1. Šrámek Matěj 2009 95 82 87 84 95 95 90 628
2. Havlíčková Denisa 2009 0 90 90 90 0 100 100 470
3. Peňázová Veronika 2009 100 84 0 82 0 90 87 443
3. Durčák Antonín 2009 87 87 0 87 87 0 95 443
5. Teml Michal 2009 0 100 100 100 100 0 0 400
6. Flekal Marek 2010 84 0 82 95 0 0 0 261
7. Vlček Filip 2009 82 95 0 0 0 0 0 177
8. Vrba Matouš 2011 0 0 78 0 0 0 84 162

+  dalších 7 závodníků se zúčastnilo 1 discipliny

DÍVKY MLADŠÍ 2004 - 2008

Pořadí Příjmení Jméno Ročník 1.disc.
MÍČ. VÍCEBOJ

2. disc.
CYKLISTIKA

3. disc.
BĚH DO VRCHU

4. disc.
ORIENT. BĚH

5. disc.
ATL. TROJBOJ

6. disc.
PLAVÁNÍ

7. disc.
DUATLON

BODY 
CELKEM

1. Šrámková Lucie 2006 78 90 95 82 90 100 95 630
2. Loužecká Amálie 2008 76 87 87 95 0 90 84 519
3. Peňázová Kristýna 2006 90 100 0 84 0 95 100 469
4. Adamová Markéta 2004 87 0 0 100 100 0 90 377
5. Adamová Kateřina 2006 84 0 0 90 95 0 82 351
6. Durčáková Julie 2004 100 0 0 87 0 0 87 274
7. Kalendová Barbora 2004 95 95 0 0 0 0 0 190
8. Kalendová Jolana 2008 84 84 0 0 0 0 0 168

+  dalších 5 závodnic se zúčastnilo 1 discipliny

DÍVKY STARŠÍ 2000 - 2003

Pořadí Příjmení Jméno Ročník 1.disc.
MÍČ. VÍCEBOJ

2. disc.
CYKLISTIKA

3. disc.
BĚH DO VRCHU

4. disc.
ORIENT. BĚH

5. disc.
ATL. TROJBOJ

6. disc.
PLAVÁNÍ

7. disc.
DUATLON

BODY 
CELKEM

1. Čeloudová Nela 2000 72 100 95 90 100 95 100 652
2. Čeloudová Pavla 2002 76 95 90 80 95 90 95 621
3. Körberová Aneta 2001 84 90 90 87 90 87 90 618
4. Havlíčková Marta 2001 84 84 0 84 87 100 84 523
5. Loužecká Terezie 2003 100 82 78 95 84 0 80 519
6. Loužecká Viktorie 2003 95 80 76 100 78 0 78 507
7. Havlíčková Tereza 2003 0 90 84 0 0 84 87 345
8. Pejzlová Monika 2003 87 0 0 82 80 0 82 331
9. Stehlíková Natálie 2002 95 0 82 0 0 0 0 177

10. Vopršalová Adéla 2001 74 0 0 0 82 0 0 156
+  další 4 závodnice se zúčastnily  1 discipliny

CHLAPCI MLADŠÍ 2004 - 2008

Pořadí Příjmení Jméno Ročník 1.disc.
MÍČ. VÍCEBOJ

2. disc.
CYKLISTIKA

3. disc.
BĚH DO VRCHU

4. disc.
ORIENT. BĚH

5. disc.
ATL. TROJBOJ

6. disc.
PLAVÁNÍ

7. disc.
DUATLON

BODY 
CELKEM

1. Körber Pavel 2005 95 100 90 100 95 0 100 580
2. Havlíček Marek 2004 87 95 70 0 82 100 90 524
3. Vojkůvka Tomáš 2008 84 80 76 95 78 0 87 500
4. Havlíček Radek 2006 0 90 95 84 0 90 95 454
5. Flekal Jakub 2006 95 82 82 90 0 0 0 349
6. Háněl Tomáš 2006 100 0 76 0 84 87 0 347
7. Teml Martin 2007 0 87 84 87 87 0 0 345
8. Novák Jakub 2007 0 0 0 0 80 95 0 175
9. Kvarda Martin 2007 0 84 78 0 0 0 0 162

+  dalších 8 závodníků se zúčastnilo 1 discipliny

CHLAPCI STARŠÍ 2000 - 2003

Pořadí Příjmení Jméno Ročník 1.disc.
MÍČ. VÍCEBOJ

2. disc.
CYKLISTIKA

3. disc.
BĚH DO VRCHU

4. disc.
ORIENT. BĚH

5. disc.
ATL. TROJBOJ

6. disc.
PLAVÁNÍ

7. disc.
DUATLON

BODY 
CELKEM

1. Loužecký Richard 2001 100 95 95 0 95 95 90 570
2. Novák Marek 2000 0 0 0 0 100 100 100 300
3. Loužecký Filip 2003 95 0 87 0 87 0 0 269
4. Škareda Matěj 2000 0 0 0 0 95 0 95 190

+  další 4 závodníci se zúčastnili 1 discipliny

KATEGORIE: nejmladší děti 
Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas

1. Havlíčková Denisa 2009 01:36 min

2. Durčák Antonín 2009 01:42 min

3. Šrámek Matěj 2009 01:55 min

4. Peňázová Veronika 2009 02:03 min

5. Vrba Matouš 2011 02:08 min

KATEGORIE: DÍVKY - mladší
Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas

1. Peňázová Kristýna 2006 04:47 min

2. Šrámková Lucie 2006 04:58 min

3. Adamová Markéta 2004 05:19 min

4. Durčáková Julie 2004 05:28 min

5. Loužecká Amálie 2008 06:15 min

6. Adamová Kateřina 2006 06:28 min

KATEGORIE: DÍVKY - starší
Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas

1. Čeloudová Nela 2000 04:53 min

2. Čeloudová Pavla 2001 04:56 min

3. Körberová Aneta 2001 05:09 min

4. Havlíčková Tereza 2003 05:19 min

5. Havlíčková Marta 2001 05:35 min

6. Pejzlová Monika 2003 05:44 min

7. Loužecká Terezie 2003 06:04 min

8. Loužecká Viktorie 2003 06:33 min

KATEGORIE: CHLAPCI - mladší
Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas

1. Körber Pavel 2005 04:21 min

2. Havlíček Radek 2006 04:35 min

3. Havlíček Marek 2004 04:45 min

4. Vojkůvka Tomáš 2008 06:08 min

KATEGORIE: CHLAPCI - starší
Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas

1. Novák Marek 2000 04:35 min

2. Škareda Matěj 2000 04:44 min

3. Loužecký Richard 2001 04:49 min

Výsledky:
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                     TJ SOKOL Přibyslav 
                                                     Sokolská všestrannost zahájí od října cvičební rok 2015 - 2016 
Cvičení s námi je vždy pestré a zábavné. Uvědomujeme si, že pro děti musí být cvičení především 
zábavná hra! Děláme vše pro to, aby si pohyb zamilovaly a vracely se k němu i do budoucna. Dbáme 

na všestranný pohybový rozvoj, zdravotní hledisko, utváření kladného vztahu ke sportu. Cvičební hodiny vedou zkušení 
cvičitelé, kteří mají připravené hodiny pro: rodiče s dětmi, žákyně, žáky, ženy, muže a starší ženy. 

Členské příspěvky na cvičební rok 2015 – 2016 :     děti  200,- Kč,              dospělí  500,- Kč  senioři nad 65 let  200,- Kč 

ROZVRH cvičební rok 2015 - 2016 

Pondělí   18.00 – 19,30 
Muži všestrannost 

 

Úterý 16.00 – 17.00 
Nejmladší žactvo 

 18.00 - 19.00 
Starší ženy 

19.00 – 20.00 
Ženy kondiční cvičení 

Středa  17.00 – 18.30 
Mladší žákyně 

 19.00 – 20.30 
Muži nohejbal 

Čtvrtek  17.00 – 18.00 
Rodiče s dětmi 

18.00 – 19.00 
Starší žákyně 

19.00 – 20.00 
ženy kondiční cvičení 

Pátek  17.00 – 18.00 
Mladší žáci 

18.00 – 20.00 
Žáci míčové hry 

 

                                  PODZIM  2015 A-ČKO   PODZIM  2015 B-ČKO 

DATUM DEN KDE ČAS KDO tým odjezd 
  DATUM DEN KDE ČAS KDO tým odjezd 

                
4.10.2015 NEDĚLE Doma 15:00 HERÁLEC A   3.10.2015 sobota venku 15:00 ROZSOCHATEC B 13:00 

11.10.2015 NEDĚLE Venku 15:00 CHOTĚBOŘ A 12:30   11.10.2015 neděle doma 15:00 VESELÝ ŽĎÁR B 
18.10.2015 NEDĚLE Doma 14:30 SVĚTLÁ A   18.10.2015 neděle venku 14:30 GOLČŮV JENÍKOV B 12:30 
25.10.2015 NEDĚLE Venku 10:15 MOR.BUDĚJOVICE A 8:15   25.10.2015 neděle doma 14:30 KOŽLÍ B 

1.11.2015 NEDĚLE Doma 13:30 HUMPOLEC A   31.10.2015 sobota venku 12:30 ŠMOLOVY B 11:00 
  
  

                                
PODZIM 2015 ŽÁCI   PODZIM 2015 DOROST 

DATUM DEN KDE ČAS KDO tým odjezd 
  

DATUM DEN KDE ČAS KDO tým odjezd 

         
4.10.2015 NEDĚLE Doma 9:00 VELKÁ BÍTEŠ  Ž   3.10.2015 SOBOTA venku 10:00 KAMENICE D 8:00 

10.10.2015 SOBOTA Venku 9:00 MOR.BUDĚJOVICE  Ž 7:00   10.10.2015 SOBOTA doma 15:00 NEDVĚDICE D 
18.10.2015 NEDĚLE Doma 9:00 NÁMĚŠT Ž   18.10.2015 NEDĚLE venku 12:00 PACOV D 10:00 

   24.10.2015 SOBOTA doma 14:30 MOR.BUDĚJOVICE D 
  

Přijďte si s námi zacvičit. Těšíme se na Vás.  Zdena Bártová – náčelnice TJ SOKOL Přibyslav 
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BEZPEČNÁ VYSOČINA
Na náměstích vyrostou dopravní hřiště.
Ať jste malí nebo velcí, dítě, táta nebo babička, v září si budete moci užít akci Bezpečná 
Vysočina. Na náměstích pěti měst našeho kraje totiž vyrostou mobilní dopravní hřiště. Na 
nich si děti, ale i třeba celá rodina vyzkouší v klidu a bezpečí nejrůznější dopravní situace. 
Kraj Vysočina tuto akci pořádá už po druhé. 

Připraven je pro vás tento program:
- Prezentace hasičské a policejní techniky
- Ukázky techniky záchranné služby
- Ukázky vyprošťovací techniky
- Různé atrakce a dopravní soutěže pro děti
- Simulátor dopravní nehody – Besip tým
- Doprovodný kulturní program
- Akce bude moderovat oblíbený moderátor Milan Řezníček

Akce Bezpečná Vysočina proběhne vždy mezi 13. a 16. hodinou na 
náměstích:
- 06. 09. Náměšť nad Oslavou
- 13. 09. Pacov
- 20. 09. Telč
- 27. 09. Nové Město na Moravě
- 04. 10. Přibyslav

Děti vemte s sebou kolo nebo koloběžku 
a přijďte se s mamkou, taťkou, babičkou i dědou pobavit s námi…
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Cena města Přibyslav

Dvanáctiboj – Brzkovák

Ulice Filipova při rekonstrukci 7.9.2015 Ulice Na Vyhlídce při rekonstrukci 7.9.2015
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 P R O D E J 
JABLKA Z JIŽNÍ MORAVY 
 
odrůdy: GOLDEN, IDARET, JONAPRIM 
cena: do 16,- Kč za 1 kg 
prodej: denně od 8.00 do 18.00hodin 
 
Václav Jambor, U koupaliště 566, Přibyslav 
telefon: 604 308 415 

P R O D Á M   G A R Á Ž 
v Hasičské ulici (v sousedství zbrojnice SDH) 

tel. 603 885 985 
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VeterinaPolná
VETERINÁRNÍ AMBULANCE POLNÁ
MVDR. ALENA ZEMANKOVÁ

www.veterinapolna.cz

736 53 92 52
736 46 99 53

Ordinační doba
 
Pondělí - Pátek    9:00-11:00 14:00-18:00
Sobota     9:00-11:00

Zřídili jsme nejmodernější
rentgenologické pracoviště 

v Polné.

Přijďte se přesvědčit!

Varhánkova 1240, Polná
(v průchodu pro pěší v horní části náměstí)

         www.facebook.com/ 
            veterinapolna
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OKAMŽITĚ KOUPÍME 

dům, chalupu či byt na Vysočině 
 

ZA HOTOVÉ PENÍZE  
 

Volejte zdarma 800 100 576 
Vyplatíme i exekuci, hypotéku 

KKERAMICKÁ DÍLNA  
Jana Březková  

nově otevřena v Přibyslavi na 
Bechyňově náměstí č.p. 40         

(bývalé elektro a služby,nad kašnou) 

-ruční výroba a prodej keramiky 
(užitkové,dekorační,zahradní,             

reklamní i upomínkové) 
-výroba na zakázku                       
- jiné dárkové zboží 

                                                 -kurzy keramiky 

  

Tel.: 608041810 
keramickadilna-jana@seznam.cz 

Provozní doba: 

Po,St a Pá  8-11:30  12:30-15:30 
Út a Čt       8-11:30  12:30-15 
So                8-10                                

www.keramickadilna-jana.nabizi.cz 

velký výběr – nízké ceny
▶ modifik. lepenky s posypem
▶ bezúdržbov. poplast. střechy
▶ Lindab, taška na míru
▶ balkonové a střešní fólie
▶ nátěry střech, okapů a říms

STŘECHY
pro Vysočinu
PRODEJ – MONTÁŽ
KIPON H.B., Kyjovská 1125
tel. 569 427 172, 603 852 462
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říjen 2015
KZM Přibyslav
I N F O R M U J E

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
Pá 8.00–12.00 13.00–17.00
So 9.00–11.00
Ne zavřeno
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
Ne zavřeno
tel.: 569 484 361, 569 484 257 
e-mail: ic@pribyslav.cz

á k ih

– od 1. října 2015 Burza knih – nákup až se 100 % slevou Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. října 2015 Co takhle jiskra/výstava zapalovačů Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. října 2015 Putování za minulostí 10. /soutěž Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. října 2015 Kostymérna otevřena pouze po tel. domluvě Kulturní dům KZM Přibyslav
– od 1. října 2015 Přistavování kontejnerů na bioodpad Dle rozpisu Mě Ú Přibyslav
– od 1. října 2015 TJ Sokol – pravidelné cvičení dle rozpisu Sokolovna TJ Sokol Přibyslav
– 1. října 2015 v 17.00 h. Kondiční cvičení pro seniory Kulturní dům KZM Přibyslav
– 2. října 2015 v 19.00 h. Dáma od Maxima/ divadlo pro dárce krve Kulturní dům MS  ČČK,DS Furiant,KZM  Přibyslav
– 2. října 2015 v 19.30 h. Přibyslavské nocturno Farní stodola ŘKF Přibyslav
– 3. října 2015 ve 12.30 h. Žižkovo kolečko Město a okolí Skautské středisko Goliath
– 3. října 2015 v 17.00 h. Přibyslavské nocturno Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 3. října 2015 v 17.45 h. Zvonokosy/divadlo pro předplatitele HD Jihlava HD Jihlava
– 3. října 2015 v 19.00 h. Zahájení přehlídky Divadelní Přibyslav a soutěže DP Kulturní dům KZM Přibyslav
– 3. října 2015 v 19.00 h. DP Dáma od Maxima/ DS Furiant Kulturní dům KZM Přibyslav
– 4. října 2015 Bezpečná Vysočina – program nejen pro děti Bechyňovo náměstí Kraj Vysočina
– 4. října 2015 v 9.00 h. Dvanáctiboj – vrhačský trojboj Hřiště nad benzín.pumpou SZM Přibyslav
– 4. října 2015 v 9.00 h. Fotbal – Přibyslav Ž Fotb. hřiště Přibyslav SK Přibyslav
– 4. října 2015 v 8.00; 9.30 h. Přibyslavské nocturno Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 4. října 2015 v 15.00 h. Fotbal – Přibyslav A Fotb. hřiště Přibyslav SK Přibyslav
– od 5. října 2015 Týden knihoven Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 5. října 2015 Cvičení jógy a taiči dle rozpisu MŠ, ZŠ Přibyslav TJ Jóga Přibyslav
– 7. října 2015 v 8.30 h. V knihovně si můžeme i hrát Kurfürstův dům KVC Harmonie, KZM Přibyslav
– 8. října 2015 v 18.00 h. Slavnostní koncert Kulturní dům ZUŠ, KZM Přibyslav
– 10. října 2015 v 9.00 h. Projekt 72 hodin – sázení stromů Park před KD MS ČČK Přibyslav
– 10. října 2015 v 15.00 h. Fotbal – Přibyslav D Fotb. hřiště Přibyslav SK Přibyslav
– 10. října 2015 v 17.00 h. Koncert populárních kapel Kulturní dům Brzkov Obec a SDH Brzkov
– 10. října 2015 v 19.00 h. DP Když se zhasne/JenTak Havl. Borová Kulturní dům KZM Přibyslav
– 11. října 2015 v 10.30 h. Dvanáctiboj Junior – přespolní běh Sokolovna – před budovou SZM Přibyslav
– 11. října 2015 v 15.00 h. Fotbal – Přibyslav B Fotb. hřiště Přibyslav SK Přibyslav
– 14. října 2015 od 8.00 h. Charitativní sbírka DPS Přibyslav Diakonie Broumov, PS Přibyslav
– 15. října 2015 od 8.00 h. Charitativní sbírka DPS Přibyslav Diakonie Broumov, PS Přibyslav
– 15. října 2015 v 17.00 h. Kondiční cvičení pro seniory Kulturní dům KZM Přibyslav
– 15. října 2015 v 17.00 h. ČSZ – příjem exponátů na výstavu Radniční sklepy ČSZ Přibyslav, ostatní
– 16. října 2015 od 8.00 h. Charitativní sbírka DPS Přibyslav Diakonie Broumov, PS Přibyslav
– 16. října 2015 v 17.00 h. ČSZ – příjem exponátů na výstavu Radniční sklepy ČSZ Přibyslav, ostatní
– 17. října 2015 od 8.00 h. Charitativní sbírka DPS Přibyslav Diakonie Broumov, PS Přibyslav
– 17. října 2015 v 9.00 h. Výstava ovoce, zeleniny, medu a brambor Radniční sklepy Mě Ú Přibyslav a další
– 17. října 2015 od 9.00 h. Florbal – Liga Vysočiny mužů Sportovní hala SK Juvenis, SZM Přibyslav
– 17. října 2015 v 9.00 h. Co takhle jiskra/komentované prohlídky výstavy Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 17. října2015 14.00; 15.30 h. DP Strašení s kozou/ Přibyslavská pimprlata Kulturní dům KZM Přibyslav
– 18. října 2015 v 9.00 h. Fotbal – Přibyslav Ž Fotb. hřiště Přibyslav SK Přibyslav
– 18. října 2015 v 9.00 h. Výstava ovoce, zeleniny, medu a brambor Radniční sklepy Mě Ú Přibyslav a další
– 18. října 2015 od 9.00 h. Florbal – Liga Vysočiny přípravek Sportovní hala SK Juvenis, SZM Přibyslav
– 18. října 2015 v 14.30 h. Fotbal – Přibyslav A Fotb. hřiště Přibyslav SK Přibyslav
– od 19. října 2015 Svoz a sběr velkoobjemového odpadu viz rozpis Mě Ú Přibyslav
– 19. října 2015 v 17.00 h. ČSZ – výdej exponátů Radniční sklepy ČSZ Přibyslav, ostatní
– 21. října 2015 od 14.00 h. Tradiční podzimní sběrová akce Budova ZŠ Přibyslav ZŠ Přibyslav
– 22. října 2015 ve 14.00 h. Výroční členská schůze (svaz invalidů) Sál hasičské zbrojnice SPCCH ČR ZO Přibyslav
– 22. října 2015 v 7.00 h., 14.00 h. Tradiční podzimní sběrová akce Budova ZŠ Přibyslav ZŠ Přibyslav
– 22. října 2015 v 16.00 h. Koncert žáků ZUŠ Kulturní dům ZUŠ, KZM Přibyslav
– 22. října 2015 v 17.00 h. Kondiční cvičení pro seniory Kulturní dům KZM Přibyslav
– 23. října 2015 v 7.00 h. Tradiční podzimní sběrová akce Budova ZŠ Přibyslav ZŠ Přibyslav
– 23. října 2015 v 19.00 h. DP Její pastorkyňa/ DS Nové Veselí Kulturní dům KZM Přibyslav
– 24. října 2015 v 9.00 h. Mše svatá v DPS Sál DPS Přibyslav ŘKF, PS Přibyslav
– 24. října 2015 v 14.30 h. Fotbal – Přibyslav D Fotb. hřiště Přibyslav SK Přibyslav
– 24. října 2015 v 19.30 h. FK – AMY/fi lm; Hard to Frame/koncert Kulturní dům FK; KZM Přibyslav
– 25. října 2015 v 15.30 h. Fotbal – Přibyslav B Fotb. hřiště Přibyslav SK Přibyslav
– 26. října 2015 v 16.00 h. Burza středních škol Budova ZŠ Přibyslav ACO, ZŠ Přibyslav
– 27. října 2015 ve 14.00 h. Beseda –  O španělské Andalusii Sál DPS Přibyslav KS Pohoda, PS, KZMP
– 29. října 2015 v 17.00 h. Kondiční cvičení pro seniory Kulturní dům KZM Přibyslav
– 30. října 2015 od 15.00 h. Pravidelný monitoring DPS Přibyslav MS ČČK,PS Přibyslav
– 30. října 2015 v 19.00 h. DP Muž, který přišel…/ Havlíček Škrdlovice Kulturní dům KZM Přibyslav
– 31. října 2015 v 19.00 h. DP Noc na Karlštejně/ DS Třešť Kulturní dům KZM Přibyslav
– 1. listopadu 2015 v 8.00, 9.30, 18.00 Svátek všech svatých – mše sv. Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 1. listopadu 2015 v 13.30 h. Fotbal – Přibyslav A Fotb. hřiště Přibyslav SK Přibyslav
– 2. listopadu 2015 v 8.00; 17.00 h. Památka všech věrných zemřelých – mše sv. Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 2. listopadu 2015 v 18.00 h. Pobožnost na místním přibyslavském hřbitově Místní hřbitov ŘKF Přibyslav
– 4. listopadu 2015 v 18.00 h. Beseda – kolem uranu Kulturní dům Brzkov OÚ Brzkov a další

PŘIPRAVUJE SE NA MĚSÍC LISTOPAD
* Filmový klub

* Divadelní Přibyslav 2015 – pokračování přehlídky
* Sedmikvítek – folklorní přehlídka

* Adventní výstavy
* Rozsvícení vánočního stromu


