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Z podzimní výstavy

Drakiáda na letišti
 Nejkrásnější jablko – zvítězilo jablko paní M. Landové z Přibyslavi

85 let skautingu v Přibyslavi



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
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V říjnovém čísle Přibyslavského občasníku jsem psal o nejistém osu-
du chodníku v Utíně, kde došlo ke zbytečným prodlevám se zahájením 
stavby ze strany vítěze soutěže na  tuto dodávku. Tento stav vyústil 
následně v dohodu o ukončení smlouvy s vítěznou společností VHS 
Bohemia, a. s., z  čehož plyne, že budeme muset v  zimě uspořádat 
na tuto stavbu novou soutěž. Samotná stavba se díky tomu posune 
do jarních měsíců roku 2016.

Dne 10. října proběhla akce „72 hodin pro Přibyslav“, kde dobrovol-
níci převážně z kroužku Červeného kříže pomohli s výsadbou živých 
plotů z habrů u kulturního domu a v Dolní Jablonné. Všem za jejich 
práci a pozitivní přístup děkuji.

Celé město se chystá na nadcházející zimu, ať už úklidem, přípravou 
plánu údržby, přípravou potřebné techniky a materiálu. Dlouhá léta 
zajišťoval zimní údržbu v části naší obce pan Ivo Šimanovský prostřed-
nictvím své fi rmy, jemuž patří za dlouholetou a profesionální spolu-
práci poděkování. Pan Šimanovský se rozhodl z důvodů pracovního 
vytížení spolupráci ukončit. V letošním roce budeme údržbu zajišťovat 
prostřednictvím naší techniky, Osivy a. s., Sativy a. s. a prostřednictvím 
dalších soukromníků.

S nadcházejícím podzimem chceme také provést výsadby okrasných 
rostlin v nejbližším okolí základní školy. V Přibyslavi je takovou podiv-
nou tradicí, že výsadby, ať už na veřejných prostranstvích, či v květiná-
čích, podléhají nájezdům nenechavých osob a počty zmizelých sazenic 
úměrně rostou s  počtem dní, jež uplynou ode dne, kdy se květiny 
ve  veřejném prostoru objeví. Věřím, že v  nejbližším okolí školy, kde 
budou pod dohledem kamer, k tomuto fenoménu docházet nebude. 
A  třeba k němu přestane docházet i při jarních výsadbách, takže se 
stane naše město o poznání barevnějším.  Hřiště ve Hřištích před finálním dokončením asfaltových povrchů. Vybudovali místní ve spolupráci s městem

AKTUÁLNĚ Z RADNICE

Tisková konference města
Dne 5. října 2015 se konala pravidelná tisková konference města Přibyslav. Hos-

tem tiskové konference byl správce městských lesů pan Josef Hamerník. Novinářům 
byla popsána neutěšená situace v okolních lesích, které po letošním suchém roce 
ohrožuje kůrovec. V některých lokalitách je napadení smrkových kultur v nebývale 
vysoké míře a to se týká jak obecních, tak i soukromých lesů. 

Lesy jsou ohroženy a nepříznivé počasí může kůrovcovou kalamitu v příštím roce 
ještě vystupňovat.   

Důležité je, aby každý majitel lesa zodpovědně reagoval a včas odstranil z  lesa 
napadené stromy, které jsou rizikem k šíření brouka do okolních lesních porostů. 

Dalšími tématy tiskové konference byly investiční akce v našem městě a pozvánka 
na podzimní výstavu. 

Komise pro regeneraci městské památkové zóny
Dne 12. října 2015 jednala komise o obnově památek v našem městě. Členové 

komise byli mimo jiné seznámeni s projektem oprav pláště kostela Narození sv. Jana 
Křtitele, jenž bude začleněn do tzv. anketního dotazníku, který je součástí žádosti 
o dotaci z Fondu regenerace městských památkových zón a rezervací Ministerstva 
kultury ČR. Po zaslání žádosti a následném vyhodnocení bude město vyrozuměno 
o přidělení dotační podpory z fondu regenerace. Přijetí dotace a účel jejího použití 
následně projedná a schvaluje zastupitelstvo města, pro které právě „památková 
komise“ připravuje závěry ze svých jednání a další potřebné podklady. 

Podzimní výstava
Město Přibyslav ve spolupráci s místními organizacemi pořádalo 17. ročník Výsta-

vy ovoce, zeleniny, medu a brambor Přibyslavska. O výstavu je tradičně poměrně 
velký zájem. 

VÍCE NEŽ 200 NOVÝCH FOTOGRAFIÍ Z UDÁLOSTÍ 
V PŘIBYSLAVI ZA OBDOBÍ ZÁŘÍ – ŘÍJEN 2015 
NAJDETE VE FOTOGALERII NA WEBOVÝCH 

STRÁNKÁCH MĚSTA PŘIBYSLAVI
www.pribyslav.cz

Podzim je také obdobím přípravy rozpočtu města na nadcházející rok. Ten příští, rok 2016, bude 
z tohoto pohledu rokem obtížným, neboť nás čekají splátky úvěrů zhruba ve výši 16,1 milionů Kč. 

Priorit je pro následující rok více než dost: dokončení infrastruktury tam, kde je rozpracována, 
rekonstrukce dopravního hřiště (za pomoci dotačních titulů), rekonstrukce prostor družiny pro 
ZUŠ, zahájení prodeje parcel pod Osivou, projekční přípravy pro revitalizaci návsi ve Hřištích, 
rekonstrukce rybníků v České Jablonné, revitalizace náměstí. Vše se bude odvíjet od možností 
nově schváleného rozpočtu.

Martin Kamarád
starosta města Přibyslav

ŘÍJNOVÉ OHLÉDNUTÍ
Poděkování patří zejména Českému zahrádkářskému svazu ZO Přibyslav za krás-

nou expozici jablek a dalších výpěstků z přibyslavských zahrádek a okolí. Poděkovat 
chci manželům Kameníkovým z Keřkova, kteří se tradičně starají o bramborářskou 
část výstavy, oslovují pěstitele brambor, zajišťují soutěž hodnocení odrůd. K výsta-
vě neodmyslitelně patří svou krásou i vůní medové perníčky paní Marie Henzlové 
a paní Libuše Mokré.

Výstavu ozdobily svými výtvarnými díly děti ZŠ Přibyslav, Školní družiny a školního 
klubu při ZŠ. Děkuji paním učitelkám za vedení dětí i  za  instalaci výstavy. Děkuji 
paní Věře Jiráskové a Anežce Kunstarové za vyhodnocení dětské výtvarné soutěže. 
Pozadu nezůstaly ani mateřské školy, které ozdobily výstavu díly nejmenších dětí. Po-
děkování patří pracovníkům městského úřadu, všem místním i přespolním spolkům 
a organizacím, vystavovatelům i návštěvníkům, kteří se podíleli na zdárném průběhu 
letošní  podzimní výstavy. Děkuji.

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

Leden
6672

Únor
6085

Březen
6595

Duben
6611

Květen
6176

Červen
8227

Červenec
8233

Srpen
8396

Září
7272

Michael Omes
místostarosta města
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 Paní Kletečková v den svých stých narozenin

V pátek 16. října 2015 odjel autobus s žáky a učiteli z přibyslavské pobočky ZUŠ J. V. Stamice 
Havlíčkův Brod do  partnerského města Sliač na  Slovensku s  hudebním dárkem pro místní 
základní uměleckou školu. V proslulém lázeňském městě slaví ZUŠ v letošním roce 2015 pade-
sátileté výročí svého založení. 

Netradiční koncert byl vytvořen ze zajímavých hudebních ochutnávek, které mohla naše 
pobočka nabídnout. Kulturní příznivci z okolí Přibyslavi vyslechli „generálku“ tohoto koncertu 
ve čtvrtek 8. října 2015 v sále KD od 18.00 hodin. Za sestavení úspěšné závěrečné dramaturgie 
a koordinaci příprav na oba koncerty patří poděkování vedoucí pobočky MgA. Jitce Baštové. 
V samotném programu se střídaly profesionální vstupy pedagogů s velmi kvalitními dětskými 
výkony a slavnostní duch se jistě stal motivací pro další hudební vzdělávání. Přibyslav repre-
zentovali tito žáci: Klára Černá (příčná fl étna), Adéla Vykoukalová (akordeon), Anna Šedová 
(klavír), Miroslav Kružík (akordeon), Jindřich Macek (klavír), Petra a Marie Sobotkovy (pěvecký 
duet), Milan a Vojtěch Junovi (kytarové duo) a Jan Klusáček (saxofon).

Ze strany partnerského města Sliač a  místní ZUŠ měla naše hudební delegace zajištěné 
ubytování a stravu v „Penziónu na Rožku“ a také pestrý program, který jsme mohli s našimi 
slovenskými přáteli prožít v sobotním čase před vlastním koncertem. 

Velmi zajímavá byla návštěva Vojenské letecké základny gen. Otto Smika, neboť letiště Sliač 
(historický název „Tri Duby“) je zároveň mezinárodním letištěm na středním Slovensku. Nový 
název nese od roku 2002, ovšem první příznivci vojenských letounů se ve Sliači objevují již roku 
1934 a v období okupace bylo na tomto prostoru soustředěno až 7 tisíc sovětských vojáků. 
Integrovaný systém k obraně leteckého vzdušného prostoru Slovenské republiky vlastní ve Sliači 
dva typy letounů – Mig 29 a Albatros L 39 a k nim příslušné typy cvičných trenažerů. Žáci i peda-
gogové si vyzkoušeli, jaké je to řídit letoun rychlostí až 2 440km/hod s výzbrojí a díky dokonalé 
iluzi vytvořené promítáním ve 3D podobě se mohli všichni vznést a vychutnat si věrný pohled 
na zem z „ptačí perspektivy“. Leteckou základnou na Sliači nás provedli profesionální piloti a my 
děkujeme za tuto mimořádnou příležitost i paní ředitelce ZUŠ Sliač Alici Hanckové, která nám 
tuto návštěvu zprostředkovala. Poté následovala společná prohlídka dřevěného evangelického 
artikulárního kostela v obci Hronsek. Památka je od 7. 7. 2008 za psána ve světovém dědictví 
UNESCO, protože je jedinečnou ukázkou přechodu architektury mezi východní a západní církví. 
Byla postavena v první třetině 18. století a kapacita kostela (k sezení) čítá až 1100 lidí. Samotná 
výstavba měla několik podmínek, např. dokončení během jednoho roku či konstrukce pouze 
ze dřeva bez použití jediného železného klínce. Pro nás přítomné byla zážitkem i překrásná 
akustika prostoru.

Sobotní koncert v obřadní síni městského úřadu se nesl ve velmi slavnostním duchu za pří-
tomnosti představitelů města Sliač a široké veřejnosti. V závěru večera byly zástupcům města 
a partnerské ZUŠ veřejně předány věcné dary i pozdravy z Přibyslavi s poděkováním za hezké 
přijetí, mnohaletou aktivní spolupráci a s přáním všeho dobrého k výročí 50 let ZUŠ.

Termín nedělního návratu 18. října 2015 se rychle přiblížil a po snídani již následoval odjezd. 
Krátce jsme ještě navštívili místní lázeňský komplex s termálními prameny. Obě cesty proběhly 
bezpečně díky profesionálnímu přístupu pana řidiče Zdeňka Kačera.

Netradiční víkend byl pro mnohé účastníky jedinečným zážitkem a jistě v nás zanechal pří-
jemné vzpomínky na  Sliač. Poděkování patří pedagogům, kteří připravovali žáky a  zároveň 
na koncertě vystoupili: Jitce Baštové (akordeon), Šárce Baštové (klavírní doprovod), Jindřichu 
Mackovi (loutna, kytara), Michaele a Ondřeji Štefáčkovým (zpěv), dále učitelům připravujícím 
žáky: Haně Loubkové (klavír) a Luďku Novákovi (příčná fl étna, saxofon) i rodičům dětí za mno-
haletou podporu svých ratolestí v uměleckém vzdělávání.

Závěrem chci poděkovat městu Přibyslav, které fi nančně podpořilo náš zájezd, a tím zpro-
středkovalo možnost vystoupit v zahraničí i nejmladším umělcům.  

Bc. Jindřich Macek
ředitel ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod  Vojenská základna Sliač – MIG 29

 Lázeňský park ve Sliači

 Anna Šedová a Jindřich Macek na Slavnostním koncertě ve Sliači

Návštěva přibyslavského partnerského města Sliač na Slovensku proběhla úspěšně
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Na  místní komunikaci v  ulici Česká byla osazena 
dopravní značka zákaz zastavení v místech před par-
kovištěm u základní školy. Je tomu tak proto, že rodiče, 
přivážející děti do školy, blokují svými vozidly auta vy-
jíždějící z parkoviště. 

V Utíně  a v ulici Vyšehrad byly v říjnu instalovány 
nové hlásiče obecního rozhlasu. 

Děkuji všem zaměstnancům města Přibyslav, kteří se 
podíleli na zdárném průběhu Výstavy ovoce, zeleniny, 
medu a brambor Přibyslavska. 

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ Přibyslav

Odbor hospodářsko-správní
Rozpočet města

Zastupitelstvo města na svém 8. zasedání dne 30. 
září 2015 schválilo rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu 
města na rok 2015. Rozpočtové příjmy města po tom-
to rozpočtovém opatření dosáhly 94.566.849,03 Kč 
a výdaje 121.860.143,86 Kč. Rozdíl mezi příjmy a vý-
daji tvoří fi nancování. 

V rámci rozpočtového opatření č. 5 došlo ke zvýšení 
příjmů o 704.067 Kč a to především z důvodu příjmu 
příspěvku Nadace ČEZ na „Opravu dětského doprav-
ního hřiště v Přibyslavi“ ve výši 400.000 Kč a úplatné-
ho převodu plynárenského zařízení RWE GasNet, s. r. 
o. (plynofi kace 5 RD v Přibyslavi – K Hesovu) ve výši 
202.917 Kč.  

Největší výdajovou položkou rozpočtového opat-
ření č. 5 jsou výdaje dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo 
na  rekonstrukci komunikace na  Vyhlídce a  Filipova 
ve výši 480.918,19 Kč a projektovou dokumentaci in-
frastruktury Dobrá ve výši 95.000. 

Kapitálová rezerva je po RO5 ve výši 6.586.110,66 Kč.

Plnění rozpočtu města k 30. 9. 2015 je následující:
Daňové příjmy činí 49.354.978,91 Kč, t. j. 88,02 % 

rozpočtovaných daňových příjmů. Nedaňové pří-
jmy jsou ve  výši 2.487.536,87 Kč, kapitálové příjmy 
691.119 Kč a přijaté transfery 24.267.867,78 Kč. Pří-
jmy celkem ve  výši 76.801.502,56 Kč tvoří 81,21 % 
schváleného rozpočtu.

Celkové výdaje jsou ve  výši 84.195.435,77 Kč, což 
je 69,09 % schválených výdajů na  letošní rok. Běžné 
výdaje k 30. 9. 2015 činí 33.294.879,11 Kč, kapitálové 
výdaje pak 50.900.556,66 Kč. 

Finanční plán
Finanční plán hospodářské činnosti po změně č. 1 

předpokládá na rok 2015 výnosy ve výši 23.225.100 Kč 
a náklady ve výši 12.990.940 Kč. 

Výsledek hospodářské činnosti činí celkově 
k  30. 9. 2015  12.044.337,03 Kč, podle jednotli-
vých organizací je následující: lesy 413.677,24 Kč, 
skládka 6.057.654,29 Kč, SZMP 579.562,90 Kč, 
správa majetku 555.447,95 Kč, kabelová televize 
1.286.388,13 Kč, všeobecná správa 7.918 Kč a proná-
jmy 3.143.688,52 Kč. 

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS

Pečovatelská služba Přibyslav
Konec září a celý říjen byl v pečovatelské službě (PS) 

plný nejrůznějších událostí, které ovšem nijak vážně 
neovlivnily poskytování služeb.

V době od 14. do 17. října probíhala v budově PS 
sbírka pro Diakonii Broumov, opět se sešlo poměrně 
velké množství darovaných věcí, tímto všem dárcům 
děkujeme.

 Stejně jako v  uplynulém měsíci i  v  listopadu pro-

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV

V minulém čísle Přibyslavského 
občasníku jsme psali, že Sociální 
a  zdravotní komise Rady města 
Přibyslav pořádala preventivní 
program (ne)jen pro seniory 
s názvem Večer mezigeneračního 
dialogu, zaměřený na  prevenci 
kriminality páchané na seniorech. 
Vzhledem k datu akce, která proběhla až po uzávěrce 
daného čísla Přibyslavského občasníku, ještě nebylo 
známo, zda tato akce splnila svůj účel. Bohužel zmiňo-
vaná problematika neoslovila naše spoluobčany, tak-
že se sešlo zhruba deset diváků. Ovšem kdo nepřišel, 
může jen litovat, jelikož program byl opravdu velmi 
zajímavý a poutavý.

Členové sociální a zdravotní komise Rady města Při-
byslav 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 niž 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 
žádosti o dotaci v  sociální oblasti vám podá sociální 
pracovník města Přibyslav.

Také si vás  dovolujeme upozornit na možnost využít 
„Půjčovnu kompenzačních a rehabilitačních pomů-
cek“, kterou naleznete v budově Pečovatelské služby 
Přibyslav. 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

Sociální služby Přibyslav

běhnou pravidelné akce, ve  spolupráci s  místní řím-
skokatolickou farností mše v  pečovatelském domě 
a ve  spolupráci s MO Českého červeného kříže pra-
videlný monitoring. 

Bc. Karel Březina
vedoucí PS

Odbor životního prostředí
„Úsporky“ do koše nepatří

Řada z nás musela v poslední době doma řešit, co 
s  úspornou zářivkou, která po  letech přestala svítit. 
Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a  výbojky totiž 
nepatří do popelnice na směsný odpad, kde z nich při 
rozbití mohou unikat nebezpečné látky. 

V minulosti to bylo snadné, klasická wolframová žá-
rovka se prostě vyhodila do popelnice na komunální 
odpad a z obchodu se přinesla nová. Od září 2012 se 
ale klasické wolframové žárovky přestaly v  Evropské 
unii prodávat, a tak postupně všichni začínáme použí-
vat ekonomicky a ekologicky šetrnější světelné zdroje. 
Tedy kompaktní a lineární zářivky či LED žárovky. Má 
to ale jeden háček: pokud taková úsporka dosvítí, ne-
smí skončit v běžném koši a nepatří ani do tříděného 
skla. 

Důvodem je jedovatá rtuť, kterou zářivky (trubico-
vé i kompaktní úsporné) v malém množství obsahují. 
Při špatném či neodborném zacházení a  ve  vyšších 
koncentracích může rtuť ohrozit lidské zdraví a životní 
prostředí. 

Ve  vestibulu radnice je umístěna malá sběrná ná-
doba, do  které je možné vhodit kompaktní kruhové 
a  lineární zářivky kratší než 40 cm, výbojky a  LED. 
Do sběrné nádoby nepatří obaly, klasické, refl ektoro-
vé a  halogenové žárovky a  také viditelně poškozené 
světelné zdroje.

Jana Krejčová
OVŽP

Odbor správy a údržby
Tak jako každý rok v tomto období, i v letošním roce 

byl zpracován plán zimní údržby na  zimní období 
2015/2016, který byl schválen Radou města Přiby-
slav. Do plánu ZÚ jsme zapracovali nové komunikace, 
chodníky a proběhly drobné změny. 

Tímto bychom zároveň chtěli poděkovat za dlouho-
dobou bezproblémovou spolupráci v  poskytnutých 
službách pro zimní údržbu panu Ivu Šimanovskému, 
který s námi spolupráci v letošním roce ukončil. Zimní 
údržbu místních komunikací v místních částech Utín, 
Hřiště, Poříčí, Česká Jablonná, Dolní Jablonná, Dolní 
Jablonná komunikace kolem Dvořákových č. p. 26 až 
k  Štefkovým k  č. p.  20, komunikace od  autobusové 
čekárny na křižovatce u Dolní Jablonné po silnici Při-
byslav - Polná, Dvorek, Uhry a Dobrá, včetně komu-
nikace pro pěší z ulice Tyršova do obce Dobrá bude 
zajišťovat společnost Osiva a.s., dále bude udržovat 
místní komunikaci v Ronově nad Sázavou a přidělené 
ulice v  Přibyslavi dle plánu zimní údržby. V  Keřkově 
bude udržovat místní komunikace Sativa a.s.

V  průběhu měsíce října byl především prováděn 
úklid veřejných prostor a  cyklostezky od  spadaného 
listí, práce budou i nadále (pokud počasí dovolí) po-
kračovat. Zároveň díky vlídnému počasí bylo provede-
no poslední sečení zeleně v tomto roce (ve vybraných 
lokalitách města). V součinnosti s těmito pracemi pra-
covníci místního hospodářství vyčistili a upravili zeleň 
v lokalitě Pod bramborárnou (tento požadavek vzešel 
od vlastníků sousedních nemovitostí) a proběhla úpra-
va parku v ulici Česká (stříhání keřů). Dále byly vyčiště-
ny svody, okapy na nemovitostech ve vlastnictví města 

a kanalizační vpusti. Na odbor byly nahlášeny poruchy 
veřejného osvětlení v  Přibyslavi, v  místních částech 
Hřiště a  Keřkov, které byly operativně odstraněny. 
V  Keřkově jsme rozšířili veřejné osvětlení ve  spodní 
části pod budovou knihovny – prodejny potravin. 

Na místním hřbitově bylo dokončeno bourání staré 
hřbitovní zdi. Jsme rádi, že tyto práce proběhly bez 
problémů a škod na majetku. Zároveň děkujeme vlast-
níkům hrobových míst za pochopení. Následně bude 
řešeno vyčištění zarostlých neobsazených hrobových 
míst.

V rámci investiční akce - oprava komunikace v míst-
ní části Poříčí - byla provedena oprava stávajícího po-
vrchu komunikace. Dílo není ještě převzato. 

Tak jako každý rok jsme se podíleli na  přípravách 
„bramborářských dní“, které náš odbor zabezpečuje 
především po stránce technické.

I tento měsíc pracovnice veřejně prospěšných prací 
prováděla průběžný úklid náměstí, přilehlých ulic měs-
ta a další pomocné práce dle potřeby odboru. 

Z  oblasti bytového hospodářství – od  1. 10. 2015 
byly přiděleny 3 byty v DPS č.p. 251, od 1. 12. 2015 
bude volný byt v  ul. Příkopy, č.p. 486, viz.  inzerát 
v tomto čísle občasníku. 

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSÚ
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Žádáme všechny uživatele, kteří hradí měsíční platby za  kabelovou televizi 
a internet trvalým příkazem k úhradě, aby si trvalé příkazy změnili dle přilože-
ného ceníku.

Technické informace na tel. č. 602 236 677.
Informace ohledně plateb tel č. 569 430 834.

Ceník poskytovaných veřejných komunikačních služeb
Ceny včetně DPH.

I. Cena za připojení kabelové televize           od 1. 9. 2015
Cena za připojení jedné uživatelské přípojky KT k televiznímu 
kabelovému rozvodu (TKR) v Přibyslavi

3.700 Kč

Platba za opětovné připojení KT 500 Kč

II. Ceník kabelové televize (KT) Analog
PRIBYSLAV TV STANDARD 80 Kč

III. Ceník kabelové televize (KT) Digital
Pro začátek 100 Kč
Základní balíčky (sport + rodina + volný čas) 205Kč
Sport 75 Kč
Rodina 70 Kč
Volný čas 75 Kč
Mých 5 70 Kč
Mých 5 (2x) 140 Kč
Mých 5 (3x) 210 Kč
FilmBox Extra 100 Kč
HBO 200 Kč
MAXPACK 300 Kč
CINEMAX 200 Kč
Komplet 900 Kč

Ceny jednotlivých nabídek se sčítají. Digitální programové nabídky se mohou mezi 
sebou různě kombinovat s jedinou podmínkou: jakákoliv kombinace programových 
nabídek musí obsahovat nabídku Pro začátek. Analogová nabídka je ke každé digi-
tální nabídce poskytována zdarma.

IV. Ceník INTERNET (neomezená data)           od 1. 9. 2015
PRIBYSLAV STANDARD rychlost stahování až 10 Mb/s

rychlost odesílání až 1 Mb/s 
320 Kč

PRIBYSLAV MEDIUM rychlost stahování až 20 Mb/s
rychlost odesílání až 1,5 Mb/s

380 Kč

PRIBYSLAV SPECIAL rychlost stahování až 30 Mb/s
rychlost odesílání až 2 Mb/s

480 Kč

PRIBYSLAV Speed 40/3 rychlost stahování až 40 Mb/s
rychlost odesílání až 3 Mb/s

580 Kč

PRIBYSLAV Speed 60/4 rychlost stahování až 60 Mb/s
rychlost odesílání až 4 Mb/s

680 Kč

PRIBYSLAV FIRMA rychlost stahování až 60 Mb/s
rychlost odesílání až 10 Mb/s

2.000 Kč

Jednorázová platba za připojení internetu 1.190 Kč
Platba za opětovné připojení internetu 500 Kč

V. Slevy
1.  Pokud zákazník odebírá nabídku Pro začátek + Základní nabídku + internet nebo 

Komplet + internet bude mu poskytnuta sleva ve výši 60 Kč měsíčně z platby za TV.
2.  Při zakoupení druhého a každého dalšího set-top-boxu (CAM MODULU) do do-

mácnosti bude zákazníkovi poskytována stejná služba jako u  prvního zakou-
peného set-top-boxu (CAM MODULU), účtováno bude pouze 40 Kč měsíčně 
za druhý a 40 Kč za každý další set-top-box (CAM MODUL).

Jiří Koudela

Vzhledem k novele zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů zastupitelstvo města Přibyslav schválilo dne 26. 8. 2015 nové „Zásady pro 
poskytování dotací z rozpočtu města Přibyslav“. Do zásad byly promítnuty změny 
výše uvedeného zákona ve znění zákona č. 24/2015 Sb. Jedná se především o vy-
mezení náležitostí žádosti o poskytnutí dotace a veřejnoprávních smluv, na základě 
kterých se peněžní prostředky poskytují. Dále pak nově platí povinnost zveřejnění 
smluv nad 50 tis. Kč a zdůvodnění neposkytnutých dotací.

Dle „Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Přibyslav“ se poskytují dota-
ce na neinvestiční výdaje na podporu společenských aktivit a rozvoje města Přibyslav 
v programu („programové“ dotace) nebo dotace poskytované na jiný účel určený 
žadatelem v žádosti („individuální“ dotace). 

Dotaci lze poskytnout fyzické nebo právnické osobě na základě písemné žádosti, 
jejíž vzor je umístěn na webových stránkách města Přibyslav v termínu do 31. pro-
since předchozího roku u „programových“ dotací a v průběhu celého roku u „indi-
viduálních“ dotací.

„Programová“ dotace - je fi nanční částka poskytnutá žadateli na základě rozhod-
nutí ZM nebo RM na pokrytí nákladů žadatele související s konkrétní jednorázovou 
akcí pořádanou žadatelem na území města Přibyslav nebo na pravidelnou činnost 
žadatele (podporu činnosti).

Město Přibyslav poskytuje ze svého rozpočtu dotace především na: kulturu, sport, 
tělovýchovu, požární ochranu, děti a mládež, spolkovou činnost, seniory, humani-
tární pomoc a sociální služby.

„Individuální“ dotace - je fi nanční částka poskytnutá žadateli na základě rozhod-
nutí ZM nebo RM na pokrytí nákladů žadatele na jiný účel určený žadatelem.

Na poskytnutí dotace není právní nárok. Dotace je poskytována na základě ve-
řejnoprávní smlouvy.

Žadatelé předkládají žádosti na  předepsaném tiskopise, který je k  dispozici 
na www.pribyslav.cz/městský úřad/formuláře/formuláře OHS.

Bližší informace jsou uveřejněny na www.pribyslav.cz/legislativa/pravidla a zása-
dy/2015 Zásady pro poskytování dotací. 

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS

Ve dnech 17. – 19. října 2015 se ve  sklepních prostorách přibyslavské radnice 
uskutečnil 17. ročník Výstavy ovoce, zeleniny, medu a brambor Přibyslavska. Po-
řadatelem výstavy je Základní organice Českého zahrádkářského svazu Přibyslav 
společně s městem Přibyslav. Návštěvníci mohli v prostorách radnice shlédnout také 
výstavu místních organizací včelařů, rybářů, chovatelů drobného zvířectva a mysliv-
ců. Neodmyslitelnou součástí výstavy jsou výtvarné práce dětí z mateřských škol, 
základní školy i  školní družiny a školního klubu.  Lidské oko též potěšily výrobky 
místních perníkářek paní Marie Henzlové a  paní Libuše Mokré. Návštěvníci vel-
mi ocenili možnost nakoupit si výrobky společnosti Amylon a. s. Na náměstí, kde 
vyhrávala kapela z Nového Veselí, probíhal prodej brambor, stromků a okrasných 
rostlin. Slibovaný prodejce jablek bohužel z důvodu poruchy na automobilu dorazil 
na náměstí až před polednem.

Ve čtvrtek proběhla ve školní jídelně ochutnávka brambor pod vedením Ing. Lid-
mily Kameníkové. Desetičlenná komise vyhodnotila ze třiceti vzorků nejl epší odrůdu 
Kariera ze Sativy Keřkov, a. s. Druhé místo získala odrůda Granada ze společnosti 
AGROKOM, s. r. o. z  Brzkova a  třetí se umístila odrůda Concordia ze ZD Velká 
Losenice. Tyto tři vítězné odrůdy mohli návštěvníci ochutnat v sobotu dopoledne 
ve sklepení radnice společně s výborným zákysem z Mlékárny z Polné. 

Cenu starosty města 
v  divácké Soutěži o  nej-
krásnější jablko získala paní 
Marie Landová za  odrůdu 
Jonared.

Děkujeme všem pořa-
datelům, vystavovatelům 
i  paní Janě Rasochové ze 
školní jídelny za  přípravu 
brambor. 

Jana Krejčová
OVŽP

Poskytování dotací z rozpočtu 
města Přibyslav

PLATBY ZA KABELOVOU TELEVIZI 
A INTERNET

Výstava ovoce, zeleniny, medu 
a brambor Přibyslavska
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Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 23. 9. 2015
209/2015 Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytů v  domě s  pečovatelskou službou 

Přibyslav, Tržiště č. p. 251 následovně: byt č. 303 (z důvodu ochrany osobních dat 
byly údaje odstraněny) Přibyslav, byt č. 406 (z důvodu ochrany osobních dat byly 
údaje odstraněny) Přibyslav a byt č. 402 (z důvodu ochrany osobních dat byly úda-
je odstraněny) Pohled. Výše nájemného bude stanovena na 30 Kč za 1 m2 měsíčně 
s možností navýšení ceny nájmu o míru infl ace vyhlášené ČSÚ.
Nájemní smlouvy budou uzavřeny od 1. 10. 2015 na dobu neurčitou. 
Odpovědnost: Ing. Ivana Hladíková
Termín: 10/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

210/2015 Rada města Přibyslav schvaluje pacht části pozemku parc. č. 951/25 o  výměře 
1,1070 ha v  k. ú. Přibyslav společnosti OSIVA a. s., Bělohradská 3304, 580  02 
Havlíčkův Brod, IČO 48171069 na dobu určitou od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016 
za cenu 3.600 Kč/ha/rok. 
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 09/2015
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

211/2015 Rada města Přibyslav schvaluje pacht pozemků parc. č. 1245/37 o výměře 2 930 
m2 v k. ú. Přibyslav a parc. č. 108/3 o výměře 7 061 m2 v k. ú. Poříčí u Přibyslavi 
společnosti OSIVA a. s., Bělohradská 3304, 580 02 Havlíčkův Brod, IČO 48171069 
od 1. 10. 2015 za cenu 3.600 Kč/ha/rok na dobu neurčitou s desetiletou výpovědní 
lhůtou.
Odpovědnost:  Jana Krejčová
Termín: 09/2015
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

212/2015 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 161/2 
o výměře cca 11 m2 v k. ú. Přibyslav a  rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední 
desce po dobu 15 dnů.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín:10/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

213/2015 Rada města Přibyslav souhlasí s  použitím znaku města Přibyslav při prezentaci 
města v rámci akce Pionýrský sedmikvítek organizátory této akce ve dnech 20. – 
22. 10. 2015.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 10/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

214/2015 Rada města Přibyslav předkládá Zastupitelstvu města Přibyslav návrh rozpočtu 
města Přibyslav na rok 2016 v závazných ukazatelích dle příloh.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová 
Termín: 12/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Martin Kamarád, starosta   Michael Omes, místostarosta

Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne 30. 9. 2015
61/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje program veřejného zasedání dne 

30. 9. 2015.
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

62/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav souhlasí s  podepsáním dodatku č. 1 ke  smlouvě 
o dílo na „Rekonstrukci komunikace v ulici Na Vyhlídce a Filipova Přibyslav“ mezi 
městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a Lubo-
mírem Dvořákem, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 10466452.
Odpovědnost: Martin Kamarád
Termín: 10/2015
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

63/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav ruší usnesení Zastupitelstva města Přibyslav, 
č. 28/2015 ze dne 22. dubna 2015.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 10/2015
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

64/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje kupní smlouvu č. 188181 mezi městem 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO  00268097 a společností 
RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČO 27295567, 
zastoupenou na základě plné moci společností RWE Distribuční služby, s. r. o. se 
sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČO 27935311. 
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 10/2015
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

65/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2015 k rozpočtu 
města Přibyslav na rok 2015.
Příloha: rozpočtové opatření č. 5/2015.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 10/2015
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

Martin Kamarád, starosta   Michael Omes, místostarosta

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 7. 10. 2015
215/2015 Rada města Přibyslav schvaluje Plán zimní údržby místních komunikací ve měs-

tě Přibyslav a jeho částech pro období od 1. 11. 2015 do 31. 3. 2016.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 1. 11. 2015 – 31. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0

216/2015 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o  provádění zimní údržby komunikací 
v souladu s Plánem zimní údržby pro období 2015/2016 mezi městem Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společností Osiva a. s., 
Bělohradská 3304, 580 02 Havlíčkův Brod, IČO 48171069. 
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 10/2015
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0

217/2015 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o  provádění zimní údržby komunikací 
v souladu s Plánem zimní údržby pro období 2015/2016 mezi městem Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společností Sativa Keřkov 
a. s., Na Popelce 3187/12a, 
150 00 Praha Smíchov, IČO 47469447. 
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 10/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0

218/2015 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít smlouvu o dílo na „Asfaltový povrch hřiště 
v místní části Hřiště.“ mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přiby-
slav, IČO 00268097 a společností COLAS CZ a. s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, 
oblast JIH, Kosovská 10, 586 37 Jihlava, IČO 26177005.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 11/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0

219/2015 Rada města Přibyslav schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o dílo č. 415005 ze 
dne 4. 9. 2015, schválenou usnesením Rady města Přibyslav č. 166/2015 ze dne 
1. 7. 2015.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 10/2015
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 1

220/2015 Rada města Přibyslav schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 64/4 o výměře 
150 m2 v k. ú. Česká Jablonná panu (z důvodu ochrany osobních dat byly úda-
je odstraněny). Cena pronájmu je 150 Kč/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Zároveň bude nájemcem uhra-
zeno nájemné za bezesmluvní užívání části předmětného pozemku v období od 1. 
11. 2013 do 31. 10. 2015 celkem ve výši 300 Kč.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 10/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

221/2015 Rada města Přibyslav schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1917/1 o výměře 
9 m2 v  k. ú. Přibyslav (z  důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny). 
Cena pronájmu je 365 Kč/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 10/2015
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, proti 2, zdržel se 0.

222/2015 Rada města Přibyslav souhlasí s  umístěním sídla Mysliveckého spolku Dobrá, 
IČO 69152896 na adrese Bechyňovo nám. 1, 582 22 Přibyslav za předpokladu, že 
korespondenční adresa spolku bude odlišná od adresy sídla spolku.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 10/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

223/2015 Rada města Přibyslav schvaluje Organizační řád Městského úřadu Přibyslav.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 10/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

224/2015 Rada města Přibyslav ruší bod 4 usnesení Rady města Přibyslav č. 180/2015 ze 
dne 15. 7. 2015.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 10/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

225/2015 Rada města Přibyslav schvaluje Dodatek č. 6 ke skupinové pojistné smlouvě číslo 
3080754700 uzavřený mezi Českou podnikatelskou pojišťovnou, a. s., Vienna Insu-
rance Group, Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, IČO 63998530 a městem Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav, IČO 00268097.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 11/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

226/2015 Rada města Přibyslav souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 9 v bytovém 
domě v Přibyslavi, v ulici Příkopy č. p. 486, uzavřené dne 11. 8. 2011 s (z důvodu 
ochrany osobních dat byly údaje odstraněny) a to dohodou ke dni 31. 10. 2015.
Odpovědnost:  Bc. Hana Srbová
Termín:  10/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

227/2015 Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 9 s fi nanční spoluúčastí v domě 
Přibyslav, Příkopy č. p. 486 (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny) 
trvale bytem Příkopy 486, Přibyslav, nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 11. 2015 
na dobu neurčitou, a současně souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 10 
v domě Přibyslav, Příkopy č. p. 486, uzavřené dne 30. 12. 2004 s panem (z důvodu 
ochrany osobních dat byly údaje odstraněny) dohodou ke dni 31. 10. 2015. 
Odpovědnost:  Bc. Hana Srbová
Termín: 10/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

228/2015 Rada města Přibyslav ukládá Odboru správy a údržby Městského úřadu Přibyslav 
zveřejnit záměr pronajmout uvolněný byt č. 10 Přibyslav, Příkopy 486, Přibyslav 
na úřední desce města Přibyslav a v listopadovém čísle Přibyslavského občasníku.
Odpovědnost: Bc. Hana Srbová
Termín: 10/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

229/2015 Rada města Přibyslav souhlasí s podepsáním Dodatku č. 1 ke Smlouvě 
o dílo „Druhá etapa opravy ohradní zdi kostela v Přibyslavi“ mezi KB Stavební s. 
r. o., Jamborova 800, Nové Město na Moravě, 59231, IČO 29208181 a městem 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097.
Odpovědnost: Martin Kamarád
Termín: 11/2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

230/2015 Rada města Přibyslav schvaluje program jednání Zastupitelstva města Přibyslav 
dne 21. 10. 2015.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 21. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Martin Kamarád, starosta   Michael Omes, místostarosta
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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 9. 11. gen. Luži
Úterý 10. 11. Bezručova
Středa 11. 11. Hesovská
Čtvrtek 12. 11. Pecháčkova
Pátek 13. 11. Žižkova
Pondělí 16. 11. Tržiště
Úterý 17. 11. Jiráskova
Středa 18. 11. Vyšehrad
Čtvrtek 19. 11. Příkopy
Pátek 20. 11. Na Vyhlídce
Pondělí 23. 11. Cihlářská
Úterý 24. 11. Česká
Středa 25. 11. Nerudova
Čtvrtek 26. 11. Niklfeldova
Pátek 27. 11. U Koupaliště
V místních částech a zahrádkářské osadě budou kontejnery na bio-

odpady rozmístěny mimo třítýdenní cyklus v Přibyslavi, takto: 

Zahrádky u ACA 2. 11. – 3. 11.
Zahrádky u letiště 4. 11. – 5. 11.
Utín 6. 11. – 8. 11.
V případě špatného počasí (sněžení) bude provoz kontejneru ukončen. S pří-

padnými požadavky na umístění kontejnerů na bioodpady v místní části se obraťte 
na Odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu Přibyslav – Jana Krejčová, 
tel. 569 430 820.

Město Přibyslav obdrželo dotaci na nákup kontejnerového auta a v příštím roce 
bude tuto službu provozovat samo. Předpokládá se, že se zvýší četnost odvozů 
i počet stanovišť.

Jana Krejčová
OVŽP

Kontejnery na bioodpady
(kompostovatelný odpad)
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Zprávy ze školy
Po prvních zářijových dnech ve staronové škole se její provoz rozběhl naplno.
*  Pro žáky 8. tříd zorganizovali učitelé pracovních činností (Monika Hospodková 

a Aleš Čapek) exkurzi do fi rmy Pleas a. s. v Havlíčkově Brodě. Za žáky exkurzi 
zhodnotila Marie Rosecká: „V Pleasu se mi to docela líbilo, ale ke konci byl výklad 
trochu zdlouhavý. Když paní nebo pán mluvili, tak byli málo slyšet (Pozn.: kvůli 
rachotu strojů). Jinak jsem spokojená.“

*  Dne 9. 10. zavítal na první stupeň náš starý známý Tonda Obal s pořadem o tří-
dění odpadu.

*  V neděli se konala na přibyslavském letišti Drakiáda – tradiční akce školní družiny 
a školního klubu.

*  Šesťáci odjeli dne 16. 10. do Balin zkoumat „tajemství lesa“. Stejnojmenný pro-
gram dětem zajistila paní učitelka M. Zichová.

*  Dvacet tři dobrovolníků z 8. a 9. tříd se zúčastnilo téhož dne školního kola klání 
Přírodovědný klokan.  V čase 40 minut řešili 24 úloh z oblasti přírodních věd – fyzi-
ky, chemie, biologie, zeměpisu a matematiky. Vítězkou se stala Simona Marincová 
z 9. A, další dvě místa obsadily Vendula Trdá z 9. B a Lucie Čejková z 8. B.

*  Naši mladí nadějní fotbalisté, kteří se zúčastnili Coca Cola Cupu, zvítězili a po-
stupují dál.

*  Dne 19. 10. byla pro školu přístupná výstava ovoce a zeleniny.
*  Ve dnech 21. 10. – 23. 10. proběhla sběrová akce.
Další zprávy z naší školy přinášejí paní učitelky Marie Zichová a Jana Kamarádová.

Mgr. et Mgr. Monika Linková 

 Pouštění draků s Rozrazilem 72 hodin – Úklid města

V sobotu 19. září se v Havlíčkově Brodě uskutečnil druhý ročník Havlíčkobrod-
ského půlmaratonu. Zastoupení z naší školy bylo ve více kategoriích. Nejúspěšnější 
dívkou byla Tereza Havlíčková, která obsadila 2. místo v kategorii dívky do 14 let. Její 
sestra Deniska se umístila třetí v kategorii nejmladších dívek. Závodu se v kategorii 
čtyřčlenné štafety zúčastnil i team „ÚČI Přibyslav“, který tvořili Zdeňka Ubrová, Petra 
Bártová, Jana Kamarádová a David Šeda. 

Evropský den bez aut úterý 22. září jsme oslavili aktivitami, při kterých jsme 
využili jiné dopravní prostředky než auta. 

Třídy 1. A a 1. C vyrazily hned zrána na celodenní výlet do přírody. Došly po červe-
né turistické značce do Ronova, odkud se svezly vlakem zpět do Přibyslavi. Po cestě 
žáci plnili různé úkoly. Hledali přírodniny, které ve svých názvech obsahují písmena 
S, L, M a P. Nedaleko Ronova v lese se uskutečnil souboj družstev spojený s hledá-
ním počtářských karet. Den jsme si náramně užili, k čemuž přispěly nejen svačinky 
od maminek, ale i bezvadné počasí. 

Odpoledne pod vedením paní učitelky M. Zichové vyrazila skupina dětí na výlet 
na kolech po cyklostezce. A ve středu si děti měly možnost zahrát pěší šipkovanou 
s paní učitelkou M. Kasalovou. 

Den stromů, který se slaví až v říjnu, jsme si připomněli už v pátek 25. září. Paní 
učitelka M. Zichová společně se skupinou ekokomisařů připravila pro žáky 1. tříd 
a děti z MŠ program na školní zahradě – děti zhlédly divadlo a pak se pustily do pl-
nění úkolů na 4 stanovištích. Nakonec si každý mohl zkusit řezat pilou nebo vyrobit 
náhrdelník či náramek z přírodnin. Občerstvení ve formě nakrájených jablíček vy-
pěstovaných na školní zahradě „bodlo“  každému.

V sobotu 17. října se zájemci z řad dětí i jejich rodičů zúčastnili společného pro-
gramu s lidmi ze sdružení Rozrazil, které nabízí volnočasové aktivity pro děti s posti-
žením. Skupina asi 30 lidí z Prahy a Brna dorazila na víkend do naší školy. V sobotu 
odpoledne společně s dětmi z Otakárku pouštěli draky a poté si na farní zahradě 
opekli buřty pana J. Křesťana. Měli jsme možnost setkat se blíže s mentálně i fyzicky 
postiženými lidmi a zpříjemnit jim víkend v Přibyslavi. 

Mgr. Jana Kamarádová

 HBpůlmaraton – Tereza a Deniska Havlíčkovy

Nejen Havlíčkobrodský půlmaraton….

PROJEKT 72 HODIN
Ve čtvrtek 8. a  v pátek 9. října 2015 se žáci naší školy přidali k výzvě 72 hodin – 

jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit, které v ČR probíhají již po čtvrté. 
Kdykoli během 72 hodin může skupina dobrovolníků udělat něco dobrého pro lidi 
nebo přírodu v okolí svého bydliště. 

Žáci z ekotýmu školy se přihlásili do projektu s aktivitou „Čteme dětem před spa-
ním“ a ve čtvrtek a v pátek po obědě četli dětem ve všech odděleních přibyslavské 
školky pohádky před spaním.

Děti z kroužku Otakárek se zapojily v pátek aktivitou Úklid města – sbíraly odpadky 
v lokalitě pod farou a v zámeckém parku. Během dvou hodin naplnily šest velkých 
igelitových pytlů vším, co lidé v Přibyslavi odhodili v přírodě do trávy a do křoví.

Všichni dobrovolníci dostali za svou snahu a ochotu zlepšit život ve svém okolí 
samolepky a krásná trička s logem projektu. 

Mgr. Marie Zichová
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Doba prázdninového odpočinku je už 
za námi, a tak jsme v září všichni společně 
nastoupili na  naši pohádkovou palubu 
plnou her, pohádek, tvoření a  možná 
i splněných dětských přání. První zářijové 
dny jsme také mezi sebou přivítali nové 

mladší kamarády, kteří přišli do školky po-
prvé. Někdy jim sice bylo trochu smutno, 

ale po  pár dnech (či týdnech) už nám všem 
hraje úsměv na  rtech! Novinkou v  přibyslavské školce 

jsou kromě jiného také dvě heterogenní (smíšené) třídy – Berušky 
a Koťátka, ve kterých se sešly děti ve věku 2-6 let. Již v průběhu prázd-
nin proběhly ve všech odděleních informační schůzky, na kterých se 
rodiče dozvěděli nejenom důležité pokyny k organizaci školního roku, 
ale také vše o chystaných akcích, režimu MŠ atd.

Po prvních adaptačních týdnech se naplno rozběhly tradiční i nové 
akce. Velmi užitečným se ukázal „Den stromů“, který pro školku 
připravili žáci základní školy pod vedením paní učitelky M. Zichové. 
Zábavnou formou si naše děti na šesti stanovištích vyzkoušely svo-
je znalosti o  stromech, mohly zkusit za  dozoru starších kamarádů 
řezat pilou, vyrobit si věnec z podzimních plodů a k mání byla také 
ochutnávka jablíček ze školní zahrady. Tímto bychom rádi poděko-
vali všem zúčastněným za vydařenou a smysluplnou náplň pátečního 
dopoledne.

Naše kulturní vyžití splnilo divadelní představení nazvané „Ezopovy 
bajky“, ve kterém přítomní herci jednoduchou formou umožnili dět-
skému divákovi pochopit morální ponaučení vyplývající ze starých, 
ale dodnes platných příběhů o zvířatech, jednajících jako lidé. V rámci 
Týdne knihoven navštívila některá oddělení přibyslavskou knihov-
nu, kde nám příjemná a ochotná paní knihovnice Markéta Gögeová 
poodhalila některá tajemství zdejších prostor i postav z Večerníčků. 
Podzimní slunce nás přece jenom ještě lákalo na zahradu a do příro-
dy. Paprsky babího léta využila k radovánkám třeba Kuřátka, spojení 
pohybu na čerstvém vzduchu s opékáním buřtů v přítomnosti rodičů 
se ukázalo jako velmi povedené. Berušky a Sluníčka se zase pobavila 
a něco dozvěděla v rámci dětské šipkované, kterou  pro ně připravily 
jejich paní učitelky. Konec září byl u Koťátek a Berušek (Tyršova ulice) 
zasvěcený návštěvě ekologického centra Chaloupky v Horní Krupé. 
Objednaný ekoprogram „Ferda mravenec“ nám poskytl řadu zajíma-
vých příběhů o mravencích, jednoho takového jsme si vyrobili z kašta-
nů a cestou zpět do školky jsme si notovali novou mravenčí písničku.

Žáci 2. stupně zdejší školy nám v říjnu v rámci dobrovolnické akce 
přišli přečíst kapitoly ze svých oblíbených dětských knížek a úspěšně 
na  chvilku vystřídali paní učitelky. Na  jinou – emocionální vlnu nás 
zase naladila interaktivní dílna nazvaná „Putování za  duhou“, jež 
všem zúčastněným přinesla nový pohled na  prožívání emocí. Jako 
každý rok touto dobou jsme si nemohli nechat ujít výjimečnou zá-
ležitost – návštěvu Dýňového světa v Nové Vsi u Leštiny na statku 
manželů Pipkových. Děti si společně po celé dopoledne užívaly uvol-
něnou atmosféru s dýňovým bludištěm, domácími zvířaty a bezchyb-
ným dováděním ve slámě. V polovině října nás také neminula tradiční 
podzimní Výstava ovoce a zeleniny ve sklepeních přibyslavské rad-
nice. Společně jsme obdivovali výpěstky místních občanů i výtvarné 
práce kamarádů ze základní i mateřské školy.

Předškolní oddělení Motýlci využilo možnosti navštívit speciální 
třídu ZŠ, kde se o žáky se specifi ckými potřebami kromě šikovné paní 
učitelky starají i obětavé paní asistentky.

Ani čím dál chladnější říjnové dny nás neodradily od výletů do blízké 
přírody. Např. Rybičky si to namířily k rybníku Žabka, Sluníčka zase 
k Žižkově Mohyle a Berušky putovaly za poznáváním zvířat do lesa. 
Celý rok také budeme protahovat svoje těla v  tělocvičně ZŠ, kde 
na nás každých 14 dní čekají rozmanité hry a spousta tolik potřebné-
ho volného pohybu.

Co bychom ještě letos rádi stihli? Čekají nás nová divadelní před-
stavení, podzimní i  předvánoční dílny, společné pečení a  řada dal-
ších akcí pro potěchu těla i  ducha. Tak nám držte pěsti, ať se nám 
to všechno podaří a když se chybička vloudí, tak nám to rozhodně 
náladu nezkazí!

Mgr. Jitka Nováková 

Podzimní mozaika z mateřské školy

 V knihovně Ezopovy bajky

 U nás na zahradě

 Dýňový svět

 Den stromů
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V našem kulturním prostoru stojíme na prahu období, kdy vzpomínáme na své zesnulé. Ať už s křesťan-
skou nadějí v opětné shledání nebo ve vzpomínce, která žije v našem srdci. 

Na  naše zemřelé budeme společně vzpomínat také v  našem kostele Narození sv. Jana Křtitele. A  to 
zejména při bohoslužbě 2. listopadu na Památku všech věrných zemřelých v 17:00 hodin. Mše svatá bude 
sloužena za všechny zemřelé. 

Po bohoslužbě půjdeme průvodem na náš hřbitov, kde se budeme dále modlit za zemřelé. Jste zváni 
všichni, ti, kteří se přijdete za zemřelé modlit i ti, kteří budete tímto způsobem chtít uctít památku svých 
drahých.   

P. Pavel Sandtner
 administrátor farnosti Přibyslav

Milí spoluobčané, farníci.



Významné dny 

v měsíci listopadu:

 1. 11. Svátek všech svatých

  Světový den veganství

 2. 11. Památka zesnulých

 3. 11. Den bez pesticidů 

 5. 11. Mezinárodní den romského jazyka

 6. 11.  Mezinárodní den prevence ničení životního 

prostředí v průběhu válek a ozbrojených 

konfl iktů 

 9. 11.  Mezinárodní den boje proti fašismu 

a antisemitismu

 10. 11. Světový den vědy pro mír a rozvoj 

 11. 11. Mezinárodní den válečných veteránů 

 13. 11. Mezinárodní den nevidomých 

 14. 11. Světový den diabetiků

  Den bez aut 

 15. 11. Den vězněných spisovatelů 

 16. 11. Mezinárodní den tolerance 

 17. 11. Mezinárodní den předčasně narozených dětí

  Mezinárodní den studentstva 

 18. 11. Mezinárodní nekuřácký den

 19. 11. Světový den prevence týrání a zneužívání dětí 

 20. 11.  Světový den chronické obstrukční plicní nemoci 

  Den industrializace Afriky

  Světový den dětí

 21. 11. Mezinárodní den fi lozofi e 

 25. 11.  Mezinárodní den za odstranění násilí 

páchaného na ženách

  Mezinárodní den bez nákupů 

 29. 11. Mezinárodní den solidarity s lidem Palestiny

Spolky LISTOPAD 2015Str. 12

Drazí čtenáři,
rádi byste si zde přečetli, co dělali 

červenokřižáčci v říjnu? Rádi vám to tedy splníme.

Dne 19. září jsme si na první schůzce malých čer-
venokřižáčků zahráli šipkovanou s  otázkami z  první 
pomoci, ekologie a  výživy, kterými jsme se zabývali 
také na táboře. To aby děti nezapomněly. Přivítali jsme 
u nás tři nové kluky a těšíme se zase na setkání příště!

V duchu principů ČČK jsme se rozhodli i my podat 
pomocnou ruku uprchlíkům, kteří už se dostali na naše 
území nebo k nám teprve směřují, a uspořádali jsme 
tedy materiální sbírku. Hlavní část sbírky proběhla 20. 
září na faře. Přišlo celkem na 50 přispěvatelů a každý 
přinesl spoustu potřebných věcí pro uprchlíky. Někteří 
také přispěli fi nančně, tyto příspěvky jsme už odeslali 
na účet Diecézní charity Brno pro uprchlíky.

Odvoz materiální pomoci do Diecézní charity Brno 
nám zajistila fi rma SC Metal zcela nezištně, za což jim 
moc děkujeme! Také děkujeme panu faráři P. Sandt-
nerovi za poskytnutí prostor. S organizací sbírky nám 
pomáhali: Ivo Mach, Jakub Vaníček a  Karel Březina 
a také samozřejmě členky Červeného kříže. Děkujeme 
za pomoc! Nejvíc ale děkujeme všem, kdo do sbírky 
přispěli! Je dobře, že i přes nepřízeň doby a mnohdy 
přes nevoli okolí myslíte na  druhé a  neodepřete jim 
pomoc v těžkých časech.

Na pátek 2. října pro nás divadelní soubor FURI-
ANT připravil veselohru DÁMA OD  MAXIMA jako 
tradiční divadelní představení pro dobrovolné dárce 
krve, kterým každoročně oceňujeme jejich pomoc 
potřebným.

 72 hodin 2015

 Divadlo pro dobrovolné dárce krve

 Schůzka červenokřižáčků

 Materiální sbírka na pomoc uprchlíkům

Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod

Místní skupina ČČK Přibyslav
Letos jsme společně s dárci zhlédli komedii Dáma 

od Maxima, kterou v roce 1899 napsal Georges Fey-
deau a v úpravě a režii paní Anny Šauerové nám ji se-
hrál divadelní soubor Furiant. 

Představení pro dárce krve by v  tomto duchu ne-
bylo možné uskutečnit bez fi nanční podpory. Proto 
velké poděkování patří fi rmě SC Metal Přibyslav, kte-
rá fi nancovala již první obnovené představení v roce 
2011 a jejíž fi nanční podpora trvá dodnes. Děkujeme! 
A děkujeme také divadelnímu souboru Furiant i vám 
všem, kdo jste se na realizaci podíleli!

Letos proběhl už 4. ročník dobrovolnického projek-
tu 72 hodin, do kterého se už zapojilo více než 50 000 
lidí. I my jsme se letos opět zapojili s projektem Sázení 
stromů s  panem starostou Martinem Kamarádem. 
V sobotu 10. října jsme s panem starostou u kulturní-
ho domu v Přibyslavi vysázeli živý plot z habrů a další 
část naší skupinky také pokračovala ve vysazování hab-
rů v Dolní Jablonné. Sešlo se celkem 18 dobrovolníků 
(plus pes), takže jsme do půl jedenácté měli hotovo. 
Děkujeme panu starostovi za zážitek a také novou do-
vednost v sázení stromů. A děkujeme všem dobrovol-
níkům za pomoc. Byla s vámi legrace! 

Na listopad připravujeme:
V neděli 8. listopadu 2015 se na vás budeme těšit 

na  zahájení Svatomartinského průvodu na  parketu 
v Dobré, kde jsme pro vás ve spolupráci s KVC Har-
monií připravili aktivity pro děti.

V pátek 20. listopadu 2015 vás zveme do zasedací 
místnosti Městského úřadu Přibyslav. Od  19 hodin 
jsme pro vás připravili Seminář první pomoci pro 
širokou veřejnost. Základ první pomoci by měl vědět 
každý a i když doufáme, že ji nebudete muset využít, 
patří první pomoc k nejdůležitějším znalostem. Přijďte 
se naučit, jak můžete zachránit život!

V sobotu 21. listopadu 2015 čeká malé červenokři-
žáčky další schůzka.

V neděli 22. listopadu 2015 se na vás budeme těšit 
na 4. veganské večeři v Plzeňské pivnici od 17 hodin. 
Připravte veganské jídlo a  podělte se s  ostatními, 
ochutnávejte nová jídla, seznamujte se, konverzujte. 
Zúčastnit se může každý!

A  v  pátek 27. listopadu 2015 od  15 do  16 hodin 
v domě pe čovatelské služby se opět sejdeme na pravi-
delném monitoringu glykemického indexu, krevního 
tlaku a Body Mass Indexu.

V  sobotu 28. listopadu 2015 nás můžete potkat 
s  dílničkami pro děti na  Vánoční výstavě pořádané 
KVC Harmonií.

Přejeme vám barevný listopad.

Za MS ČČK Přibyslav 
Anna Doubková

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

web: www.cckpribyslav.cz
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 V knihovně

 Drak

HARMONIE
MATEŘSKÉ CENTRUM
Mateřské centrum nabízí jedinečnou příleži-
tost pro maminky na mateřské dovolené.
Je to místo, kde se maminky s malými dětmi 
setkávají, zúčastňují se různých programů, či 
se samy aktivně podílejí na jejich vytváření. 
Mateřské centrum nabízí aktivity, které ma-
minkám umožní vyjít z izolace a zničujícího ste-
reotypu, kam se celodenní péčí o dítě dostávají. 
Maminky, které se aktivně podílí na progra-
mech, si udržují profesní orientaci, posilují své 
sebevědomí, nalézají nové přátele, získávají 
nové organizační zkušenosti. Nezanedbatelná 
je i výměna zkušeností 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. Tě-
šíme se na Vás!!!

Co nás v listopadu čeká?
   4.11. – V knihovně si můžeme i hrát
  8.11. – Sv. Martin v Dobré
28.11. – vánoční výstava
   klub – podzimní tvoření

za maminky z KVC Harmonie
Lenka Thomayerová

KVC Harmonie a MSČČK 
Vás srdečně zvou na: 

Na co se můžete těšit? 
- lampionový průvod 
- ohnivá show 
- posílání balonků s přáním Ježíškovi 
- ochutnávka svatomartinských rohlíčků 
- občerstvení 
- doprovodný program 

Uzávěrka příštího čísla 19. 11. do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 2. 12. 2015)
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V minulých dnech jsme obdrželi tuto nabídku. Protože nevíme, zda se nám v příš-
tím roce podaří nějaký zájezd uspořádat, chceme s  touto možností i případného 
individuálního výletu seznámit širokou veřejnost. Proč si prostě neudělat rodinný 
výlet právě do Pelhřimova.

My vás teď chceme pozvat na zpívání do kulturního domu ve čtvrtek 19. listopadu 
ve 14.00 hodin.

V prosinci si uděláme výlet do předvánočního Hlinska a sejdeme se na vánoční 
besídce.

Věra Schusterová
předsedkyně SPCCH ČR  ZO Přibyslav

SPCCH ČR ZO Přibyslav – nejen pro naše členy
(svaz invalidů) Máte kamaráda na vozíčku či babičku, která chodí jen o berlích? Kamarádka je 

nevidomá nebo dědeček nedoslýchá ? Vybrat pro handicapovaného člověka výlet 
není vždy jednoduché - kdo to někdy zkoušel, ví své... 

Pelhřimovské Muzeum rekordů a kuriozit připravilo speciální nabídku, kterou 
lze využít právě teď! Expozice „Zlaté české ručičky Pelhřimov“ patří k atraktivním 
turistickým cílům, které jsou bez problémů dostupné i vozíčkářům. Její bezbariéro-
vost je zajištěna prostorným výtahem, který bez problémů vyveze do jednotlivých 
pater i návštěvníka na elektrickém vozíku. Základ expozice tvoří unikátní kolekce 
více než 90 objektů vyrobených ze zápalek a zápalkových hlaviček, jejíž součástí jsou 
funkční hudební nástroje, vázy a obrazy, ale najdete zde i nejmenší zlatou klec v ČR,  
čtyřmetrového plyšového medvěda, nejmenší českou pálenici, funkční mramorové 
housličky a mnoho desítky dalších neobvyklých výtvorů. K expozici Zlaté české ru-
čičky náleží zahrada, na níž se kromě obřího kuchyňského nádobí (polévkový hrnec 
o  objemu 2  300 litrů, dvoumetrový trychtýř, dvoumetrová čajová konvice, atd.) 
nacházejí i sochy vyřezávané motorovou pilou a lavičky pro odpočinek. Na své si 
u nás přijdou i nevidomí návštěvníci. Ti mohou sami po hmatu obdivovat rozměry 
a  tvary venkovních exponátů, nebo (po  předchozím nahlášení, nejlépe alespoň 
3 dny předem) využít ochotného přístupu pracovníků muzea, kteří jim poskytnou 
výklad a zpřístupní více exponátů, běžně uzavřených ve vitrínách. Samozřejmostí je 
možnost poslechu zvukových tabulí s údaji o rekordmanském dění. Pro neslyšící 
máme též dobrou zprávu - pokud si s sebou přivezete tlumočníka do znakové řeči, 
průvodce přizpůsobí rychlost výkladu jeho tlumočení. Budete tak mít dost času se 
v  klidu rozhlédnout a  případně se optat na  nejrůznější drobnosti, které vás zau-
jmou. Nevidomí a neslyšící mohou též zavítat do druhé expozice - Muzea rekordů 
a kuriozit, sídlící v historické Dolní bráně na pelhřimovském náměstí. V pěti patrech 
kamenné věže naleznou nejmenší český motocykl, největší pivní tácek, čokoládový 
zámek a stovky dalších exponátů.

Pro zpříjemnění návštěvy pro hromadné výpravy handicapovaných dále nabízíme:
Otevírací dobu dle přání

Máme otevřeno denně od 9.00 do 17.00 hodin. Není ale problém se dopředu 
domluvit a pro hromadnou výpravu otevřít expozici s předstihem nebo ji nechat pří-
stupnou déle. Volejte tel. 777 601 304 nebo paní Radku Kotkovou, tel. 775 966 303, 
která vám poskytne bližší informace. Svoji návštěvu si můžete předem objednat 
i na emailu muzeumrekorduakuriozit@dobryden.cz  
Možnost krátkodobého parkování autobusu v blízkosti obou expozic

Váš autobus může zaparkovat cca 100 m od expozice, návštěvníci vystoupí, auto-
bus odjede a ve stanovený čas se vrátí. 

Handicapovaní mají svou samostatnou kapitolu i  v  České knize rekordů (a  její 
anglické mutaci). Jejich nezlomnou vůli vedoucí k neuvěřitelným výkonům nezbývá 
než obdivovat.

Na fotografi ích v příloze vidíte: 
1.  vozíčkáře Jiřího Máru, který v letech 2007 - 2011 společně se svým otcem usku-

tečnil expedice na všechny obydlené světadíly, přičemž o každé cestě napsali 
knihu a vyprodukovali dokumentární fi lm. 

2.  nevidomého lukostřelce Jiřího Mojžíška, který dokázal i přes svůj handicap při 
nástřelu na  klasický lukostřelecký terč o  průměru 80 cm ze vzdálenosti 30 m 
dosáhnout 283 bodů z maximálního možného počtu 360

3.  největšího českého plyšáka
4.  loď vyrobenou ze zápalek

Těšíme se na vaši návštěvu.
Ing. Josef Vaněk

Agentura Dobrý den
Nábřeží rekordů a kuriozit 811, 393 01 Pelhřimov

www.dobryden.cz, www.muzeumrekorduakuriozit.cz

Handicapovaní vítáni

Ve čtvrtek 24. září 2015 organizoval klub pro své členy a pro seniory z našeho 
města zájezd na  zámek Žleby, do  Kutné Hory a  do  zahradnictví na  Kalabousku. 
Výletu se účastnilo 40 seniorů. Počasí nám přálo, a  tak jsme zvládli vše, co bylo 
v plánu, se sluníčkem nad hlavou. 

V  pondělí 5. října navštívila klub paní doktorka Zimenová, která dlouhodobě 
s našimi seniory spolupracuje především na projektu Pěškotours a Rotopedtours. 

Následující týden zde měla slečna Prokešová, studentka VŠ, program zaměřený 
na tréning paměti. 

Klub seniorů Pohoda

1. 2.

3.

4.

Na  sklonku měsíce října pak proběhla beseda pana 
Kreibicha O španělské Andalusii. 

Pokud by měl někdo zájem navštěvovat Klub seniorů 
Pohoda, může se přihlásit u  paní Šillerové nebo přijít 
na  některé ze setkání klubu a  to každé pondělí nebo 
úterý od  14.00 hodin ve  společenské místnosti do mu 
s pečovatelskou službou. 

Bc. Karel Březina, sociální pracovník
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Dne 19. září si naše skautské středisko Goliath připomnělo na začátku nového 
skautského roku slavnostní výroční ohněm u základny Dear 85 let od založení v Při-
byslavi a 25 let od novodobého povolení činnosti po revoluci v roce 1990. 25 let je 
nejdelší dobou bez přerušení, kdy se v naší zemi může skautovat. 

Malinko zavzpomínám na dobu před 15 lety, kdy jsme slavili 70 let a náš dlou-
holetý náčelník Mojmír Novotný, který se významně zasadil o rozjezd v roce 1990, 
vytvořil Almanach, ve kterém zachycuje nejdůležitější momenty skautingu v Přibysla-
vi. Dovolím si z něj citovat pár vět, které je dobré stále si připomínat a říkat našim 
mladším, aby vše nevnímali jako samozřejmé:

„Těch sedmdesát (nyní již osmdesát pět) roků nebylo období jednoduché ani 
lehké. Skauting, to je takový barometr demokracie. Může existovat jenom současně 
s ní. Třikrát byla naše skautská činnost násilně přerušena, spolu s ní byla vždy potla-
čena i svoboda celého národa. Bylo to v letech 1940, 1948 a 1970. Třikrát jsme skau-
ting obnovili, vstali jsme znovu jako udupaná tráva – v letech 1945, 1968, 1990.“

Mnoho z vás, kteří čtou tyto řádky, jako děti, nebo i jako dospělý, prošlo našimi 
oddíly, a to hlavně od roku 1990. Jen někteří však mají takovou horlivost a elán a chuť 
předávat svoje zkušenosti dál. Věřím, že všichni z  vás, kteří prožili byť jen jeden 
z našich táborů, si dodnes pamatují, co se na něm naučili užitečného, co všechno 
si zahráli, zaskotačili a jak se jim žilo v lůně přírody bez všelijakých civilizačních vy-
možeností. Na skautském táboře totiž člověk začne zase přemýšlet jenom mozkem, 
ne počítačem, ne mobilem, ne médii. Uklidní se jeho zmatená duše a zpomalí tep 
hysterie světa. Svět na táboře začíná být zase opravdový, ne virtuální...

Skauting v Přibyslavi se rozrůstá
a letos slaví 85 let od založení

Na  sobotu 3. 10. 2015 připravili skauti ze střediska  Goliath v Přibyslavi 
už 12. ročník pochodu „ Žižkovo kolečko“, který vede z Přibyslavi údolím 
Doberského potoka, lesem Plaček až k Žižkově mohyle.

Účastníci pochodu, členové skautských oddílů se svými vedoucími,  se 
o půl jedné sešli na náměstí před radnicí. Aby bylo jasné, že se jedná o Žiž-
kovo kolečko, některé děti měly na sobě části oblečení, které připomínaly 
husitské bojovníky, a  páni kluci si nesli vlastnoručně vyrobené husitské 
zbraně. Ty nejmenší účastníky pochodu doprovázeli také jejich rodinní pří-
slušníci, jejich maminky, babičky i tatínkové.  Všech pochodujících, malých 
i velkých bylo asi 60.

Pochod probíhal v pohodě za krásného slunečného počasí. U mohyly 
pro děti připravili jejich vedoucí řadu her a soutěží, oheň na opékání buřtů 
a teplý čaj pro zahřátí. Každý účastník pochodu dostal jako upomínku per-
níček s motivem Žižkovy mohyly. Po soutěžích a po svačině se téměř všichni 
vydali směr Hatě, přes Keřkov a kolem rybníka Žabka zpět do Přibyslavi. 
Tak bylo Žižkovo kolečko uzavřeno ke spokojenosti všech účastníků. 

Za Goliath Přibyslav
vedoucí 10. oddílu oldskautů  - Ing. Růžena Krejčová

Žižkovo kolečko 

Skauting v Čechách opět nabírá vítr do plachet a neméně to platí i v Přibyslavi. 
Naše členstvo se již druhým rokem rozrůstá víc než v předchozích letech. V tomto 
roce máme 139 členů a pro rok 2016 je předpokládán počet přes 150. Děti a mládež 
mají stále přehršel možností čemu se věnovat navíc. Jedna z možností je skauting. 
Tato činnost je plně kompatibilní se všemi jinými zájmovými činnostmi, či sporty. 
Skaut by měl být všestranný. Důležité je, aby se děti vůbec něčemu věnovaly. Ne-
nechme děti toulat se beze smyslu po ulicích.

Naše středisko má v současné době chlapecký suchozemský 1. oddíl Aldebaran, 
2. oddíl vodních skautů (smíšený), 3. oddíl suchozemský (smíšený), 4. oddíl roverů 
a roverek, kteří vykonávají servis pro jiné oddíly, či pomáhají s vedením, 9. a 10. oddíl 
oldskautů (kluby dospělých). Máme svoji základnu pod fotbalovým hřištěm, tábo-
řiště u Železných Horek, chatku Seidemanka u Poříčí, chatku u Nížkova a pronajatý 
ostrůvek u Poříčí, který slouží primárně pro vodáky. Toto všechno nám slouží pro 
zdárnou práci s dětmi.  Spolupracujeme také již dlouhá léta s holandskými skauty 
z našeho partnerského města Mook.

Jsme otevřeni dalším členům malým i starším, všem, kteří chtějí zakusit a prožít 
něco zajímavého, dobrodružného, něco, co má širší rozměr. Skauting není konzer-
vativní, zastaralý, …naopak. Umí jít s dobou, umí využívat moderní technologie, umí 
se přizpůsobit všemu, co je prospěšné, co dává smysl, co zážitkově obohatí, poučí, 
co posílí tělo i ducha, a to vše v duchu přírody a s  ideály, které jsou důležité pro 
jednotlivce, pro skupiny, pro rodiny, pro naši společnost.

Náčelník střediska Goliath – Libor Jaroš

http://www.skautgoliath.cz
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Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP, opět se vám hlásím z knihovny, 
trochu vám zrekapituluji, co se u nás odehrálo v říjnu a také co nás čeká v následu-
jících týdnech. 

Ještě poslední zářijový den, ve středu 30. 9., jsme v knihovně přivítali návštěvu 
z MŠ – přišly za námi děti z oddělení Sluníčka se svými učitelkami. Zopakovali jsme 
si, jak to chodí v knihovně a především jsme si povídali o knize Honzíkova cesta, 
kterou paní učitelky dětem ve školce předčítaly. Všechna Sluníčka byla ohromně ši-
kovná, znala všechny odpovědi na záludné otázky, které jsem si pro ně připravila – to 
ukázalo, že si děti velmi dobře zapamatovaly předčítaný text. Protože další příběhy, 
které si budou ve školce číst, jsou o Křemílkovi a Vochomůrkovi, vypůjčily si tyto 
pohádky do MŠ a jeden příběh jsme si už i přečetli. Děti poté měly „volnou zábavu“, 
takže si prohlížely knihy a  hrály si. Hned druhý den, ve  čtvrtek 1. října, za  námi 
dorazily Berušky. Děti z Berušek jsou ještě maličké, proto jsme si jen chvíli povídali 
o knihovně, seznámili jsme se s tím, co se v knihovně dělá a nedělá, jak se chováme 
ke knihám apod.  Dozvěděla jsem se od dětí i mnoho odpovědí na „večerníčkovské“ 
otázky a pak si trochu pohrály. 

První říjnovou středu nás tradičně navštívily maminky s dětmi z KVC Harmonie. 
Tentokrát děti vytvářely obrázek složený z nalámaných dřevěných špejlí. Moc pěkně 
se jim to dařilo, i  za  malé pomoci maminek. Obrázky jsme samozřejmě vystavili 
v dětském oddělení. Příští návštěvu máme naplánovanou na středu 4. listopadu, 
v obvyklém dopoledním čase. Zvány jsou samozřejmě i maminky, které nejsou člen-
kami Harmonie – přijďte si i vy popovídat, děti si pohrají a něco vytvoří. Ve čtvrtek 
8. října jsme přivítali další návštěvu z mateřinky – tentokrát za námi paní učitelky 
přivedly Koťátka. Děti z tohoto oddělení jsou ještě malé, proto jsme si jen trochu 
popovídali o knihovně, pohádkách a Večerníčcích a poté si děti hrály. Děkujeme jim 
za návštěvu, kterou nevzdaly ani za deštivého počasí. 

Ve středu 11. 11. se k nám chystají děti z oddělení Rybičky. Povídat si budeme 
nejen o knihovně, ale i o různých svátcích či zvycích – především o sv. Martinovi. 

Všechny návštěvy z MŠ nám dělají velkou radost, pro děti můžeme vymyslet pro-
gram, který se paním učitelkám bude zrovna hodit. 

Každé říjnové pondělí se v knihovně konala tvořivá dílnička pro děti. Malovali jsme 
na textilní tašky, vytvořili si strašidýlko ze sklenice od kompotu, třetí pondělí patři-
lo výrobě narozeninového přáníčka z nalepených papírků smotaných do „šnečků“ 
(quiling) a poslední říjnové pondělí děti dělaly záložky do knížek. Myslím, že se nám 
vyrábění moc vydařilo, do knihovny chodily děti, které to tu už znají, ale přišlo i ně-
kolik nových. Mě to moc bavilo a doufám, že vás také. Pokud by byl zájem uspořádat 
tvoření častěji, nemáme s tím v knihovně problém. Bližší informace o eventuálních 
dalších dílničkách by byly zveřejněny v občasníku. 

První říjnový týden probíhal Týden knihoven a s ním např. odpouštění upomínek 
či registrace nových čtenářů na rok zdarma. Noví čtenáři nás moc těší – opět se jich 
několik přihlásilo. Děkujeme a těšíme se na vaše návštěvy. 

Děti z prvního a druhého stupně ZŠ vyplňovaly pohádkový kvíz – v době psaní 
tohoto příspěvku je ještě brzy  na  losování vítěze, ale hned v pondělí 2. listopadu 
to napravíme a poté budou jména vylosovaných k vidění na plakátku v knihovně. 
Na děti samozřejmě čekají zajímavé ceny. Stejně tak neminou pěkné ceny ani malé 
šikuly, kteří vytvořili úžasné knihovní skřítky.

V úterý 27. října proběhla ve společenském sále DPS zajímavá cestopisná beseda 
o španělské Andalusii s panem Jaroslavem Kreibichem. Věřím, že všichni přítomní 
byli spokojeni. Děkujeme jim za účast. 

Za  měsíc říjen jste také měli možnost navštívit již pět divadelních představení 
v  rámci Divadelní Přibyslavi! Doufáme, že jste byli s  dosavadními  představeními 
spokojeni a chystáte se ještě na další. Posledním představením bude loutková po-
hádka „Slavíme s Večerníčkem“ v režii Přibyslavských pimprlat, která bude probíhat 
v rámci Mikulášského odpoledne plného her a soutěží v neděli 29. listopadu v kul-
turním domě. Ve stejný den, v 17:00 hod., na nás čeká už i rozsvícení vánočního 
stromu na náměstí! Neuvěřitelné, jak ten čas letí. A když vám bude zima, přijďte se 
ohřát do městského muzea, které tento den bude otevřené od 16:00 do 18:00 hodin.

Ve sváteční úterý 17. listopadu si v kině, v kulturním domě, nenechte rozhodně 
ujít skvělý animovaný fi lm Ovečka Shaun ve fi lmu! Začátek v 17:00 hod.

Snížená viditelnost je situace, kdy účastníci provozu 
na pozemních komunikacích dostatečně zřetelně neroze-
znají jiná vozidla, osoby, zvířata nebo předměty na pozemní 
komunikaci, například od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště.

Řidiči vozidel
Současné počasí a chladnější teploty s sebou přinášejí zhoršenou sjízdnost ko-

munikací. Vozovka se vlivem spadaného listí a vlhkosti stává více kluzkou, zvyšuje 
se tím nebezpečí smyku. Počítat je třeba také se sníženou viditelností a námrazami. 
Zejména v  ranních hodinách mohou být silnice na  mostech a  v  lesních úsecích 
namrzlé. Den se zkracuje, svítá později a večer se rychleji stmívá. Řidiči by proto 
měli jezdit opatrně, ohleduplně, rychlost přizpůsobit aktuálnímu počasí a za snížené 
viditelnosti zvýšit svoji pozornost.    

V ranních hodinách nebo v podvečer se v současné době také často v blízkosti 
silnic tvoří mlha, která představuje pro všechny účastníky silničního provozu možné 
riziko. Pokud řidič vjede do  úseku s  mlhou, měl by snížit rychlost. Samozřejmě 
přitom musí zohlednit aktuální dopravní situaci, zejména vozidla jedoucí za ním. 

Řidiči by se měli vždy zejména plně věnovat řízení, dodržovat bezpečnou vzdá-
lenost mezi vozidly, přizpůsobit rychlost jízdy stavu a povaze vozovky, svým schop-
nostem a aktuálním klimatickým podmínkám. Řidič smí jet jen takovou rychlostí, 
aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled a byl schopen 
zastavit před nenadálou překážkou, jako je např. odstavené vozidlo, předmět na sil-
nici, chodec, cyklista.

Chodci
Také pro chodce představuje současné počasí při zhoršené  viditelnosti nebez-

pečí. Zvláště opatrní by měli být chodci při pohybu po komunikacích za soumraku 
a za svítání. Chodci jsou v silničním provozu ti nejzranitelnější. Vidět a být viděn, je 
základní pravidlo bezpečnosti na silnicích, které platí pro všechny účastníky silnič-
ního provozu. Za snížené viditelnosti platí dvojnásob. Mnoho řidičů vozidel, kteří 
zranili chodce, se shodují na tom, že ho neviděli vůbec nebo příliš pozdě.   

Je důležité, aby se chodci snažili při pohybu po  komunikacích svoji viditelnost 
zvýšit. Při snížené viditelnosti by měli nosit oblečení jasných barev, aby byli lépe vidět 
v šeru, ve tmě nebo v mlze. Oblečení je vhodné opatřit refl exními prvky a doplňky, 
které ve světlech projíždějících vozidel výrazně září.

Viditelnost lze zvýšit vhodnou barvou oblečení a doplňky z fl uorescenčních mate-
riálů, které zvyšují světelný kontrast vůči pozadí a prodlužují tak vzdálenost, na jakou 
může řidič chodce zaznamenat. Fluorescenční materiály zvyšují viditelnost za den-
ního světla a za soumraku, ve tmě však svou funkci ztrácejí. Nejčastěji používaný-
mi barvami jsou jasně žlutá, zelená a oranžová. Refl exní materiály odrážejí světlo 
v úzkém kuželu zpět ke zdroji, a to až na vzdálenost kolem 200 m. Výrazně zvyšují 
viditelnost za tmy a další snížené viditelnosti.

Refl exní a  fl uorescenční materiály je vhodné kombinovat tak, aby byl chodec 
dobře vidět ve dne i v noci. 

Chodec by měl být vždy pozorný, opatrný a ohleduplný. Musí chodit především 
po chodníku, a  to po  jeho pravé straně, nebo může chodit po vyznačené stezce 
pro chodce. Tam, kde není chodník ani stezka pro chodce, musí jít po levé krajnici, 
nejvíce však dva chodci vedle sebe. Při snížené viditelnosti nebo v nebezpečných 
a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou. Vozovku by měl chodec 
vždy přecházet na přehledném místě, při přecházení přes vozovku využívat pokud 
možno přechody pro chodce se světelnou signalizací a vyznačené přechody, pře-
cházet pouze na zelenou a je-li přesvědčen, že skutečně nic nejede. Chodec by nikdy 
neměl přecházet vozovku v zatáčce nebo mezi stojícími automobily. Pozor si chodci 
musí dát na přednost v jízdě tramvaje a vozidel s právem přednosti jízdy, jako jsou 
zdravotníci, policisté a hasiči.

Chodci by měli vždy pamatovat na skutečnost, že žádný řidič nedokáže zastavit 
své vozidlo, pokud mu někdo náhle vstoupí nebo vběhne do jízdní dráhy.  

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 
Oddělení tisku a prevence 

por. Bc. Jana Kroutilová
tisková mluvčí

tel: 974 266 207 
mobil: 724 186 452

e-mail: jana.kroutilova@pcr.cz

Řidiči i chodci by 
měli být za snížené 
viditelnosti opatrní

Rozsvěcení vánočního 
stromu je již za rohem!
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V  sobotu 21. listopadu bude v  kulturním domě 
probíhat přehlídka tanečních folklorních souborů 
Sedmikvítek. 

Ve čtvrtek 26. listopadu nás čeká v kulturním domě 
slavnostní koncert žáků místní ZUŠ.

V pátek 27. listopadu se bude konat v 10:00 hod. 
v Kurfürstově domě vernisáž výstavy panenek. Svou 
úžasnou sbírku nám zapůjčila paní M. Pospíchalová 
a panenky budou ve výstavní síni k vidění do svátku Tří 
králů 6. ledna 2016 společně s tradičními betlémy. Jste 
srdečně zváni k  návštěvě nejen vernisáže, ale samo-
zřejmě i samotné výstavy.

V  sobotu 28. listopadu nás čeká pravidelná por-
ce fi lmu a  muziky díky Filmovému klubu Přibyslav. 
K vidění bude koprodukční snímek Aferim! (od 19:30 
hod.) a k poslechu zahrají manželé Soukupovi poho-
dové reggae (od 21:30 hod.). 

Především v druhé polovině listopadu nás toho čeká 
opravdu hodně, věřím, že každý si vybere to své a ně-
kterou z akcí si nenechá ujít.

Tradičně zmíním několik knižních novinek – stavte se 
pro ně do knihovny.

Navštívili jste Knižní veletrh v Havlíčkově Brodě? My 
ano! A tam jsme nakoupili např. knihu „Europeana – 
stručné dějiny dvacátého věku“ od Patrika Ouředníka. 
Jde o naši nejpřekládanější knihu od roku 1989. Také 
regionální „Ozvěny Vysočiny“ od  Hynka Jurmana, 
od  Petry Braunové román „Česká služka, aneb byla 
jsem au-pair“ a  pro děti „Sportovní pohádky aneb 
tucet příběhů pro malé (ne!!!)sportovce“ od  Filipa 
Komorouse, pro mládež fantasy román „Strážci času 
– Vyvolený“ od  Marianne Curleyové a  pro zájemce 
o česko-anglickou literaturu bilingvní román „Příběhy 
doktora Dolittla“ od Hugha Loftinga. 

Dále se můžete těšit na české autorky – např. Blanku 
Hoškovou a  její romány pro ženy „Horko domácího 
krbu“ a  „Kamilenky“. Od Edith Holé máme nově ro-
mán „O ženách a o lásce“, který opatrně vypráví příběh 
tří žen – dvou matek a jedné dcery, kdy nám přibližuje 
jev náhradního mateřství. „Lizucha“ – to je zvláštní 
název románu Lenky Juráčkové, který vypráví příběh 
devadesátileté Lídy trpící Alzheimerovou chorobou, 
která ve svých snech vzpomíná na své dětství, mládí 
i totální nasazení za války. Oproti tomu kniha „Nejsem 
namalovaná!“ od Alice Kopřivové je především humo-
ristická. 

Radost jistě udělají i nové romány od Vlasty Javořic-
ké – „Kletba milionů“ a „Pod tíhou života“.

Dalšími novinkami jsou autobiografický román 
„Skafandr a  motýl“ od  Jean-Dominique Baubyho, 
„Mise zapomnění“ od Španělky Maríi Duenas, částeč-
ně autobiografi cký a částečně milostný román „Sedm 
dopisů z Paříže“ od Samanthy Vérant či kniha ve formě 
scénáře „Mládí“ od Paola Sorrentina. 

To a  ještě mnohem více na  vás čeká v  knihovně 
v Kurfürstově domě. Těšíme se na vaši návštěvu.

Krásný listopad a nepříliš hektické přípravy na Váno-
ce vám přejí všichni zaměstnanci KZMP.

Markéta Gögeová
knihovnice

Beseda

Dílničky

Harmonie v knihovně



KZMP LISTOPAD 2015Str. 18

Zubní pohotovost Havlíčkův Brod 
– listopad 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. 11 – listopad 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 SNÍMKY Č. 11, 12

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. 10:
1.  Fotografi e zachycuje smrt Jana Žižky z Trocnova nedaleko města Přibyslav.
2.  Nejedná se tak doslova o živý obraz, ale scénu z divadelní hry J. J. Kolára 

“Žižkova smrt”, kterou sehráli přibyslavští ochotníci, v režii MUDr. F. Půži 
(místní lékař, kronikář, režisér) a  Jindřicha Vodičky (tajemník městského 
úřadu, režisér). Ten zároveň hrál i  hlavní roli Jana Žižky. Inscenace měla 
premiéru při příležitosti oslav 500. výročí smrti Jana Žižky z Trocnova. Uve-
dení se tehdy účastnili nejen místní herci (asi 50), ale i sedláci z okolí, kteří 
zapůjčili povozy a koně. Kostýmy, podle ústního podání, snad tehdy zapůj-
čilo Národní divadlo v Praze.

3.  Na kterém místě fotografi e vznikla, se s určitostí zjistit nedá (není zde žádný 
záchytný bod). Byla však pořízena v roce 1924, někde v těsné blízkosti Žiž-
kovy mohyly, protože hra se tam tehdy hrála pod širým nebem. 

Výherci desátého kola soutěže: 
1.  Marcela Smolková, Nové město na M.
2.  Zdeněk Zrna, Přibyslav
3.  Marta Horáková, Předměřice nad Labem

Otázky:

�. Kdo jsou tito dva pánové?

�. Čím se zapsali do povědomí místních obyvatel?

�. Co je spojovalo?

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

Anna Šauerová, ICMM Přibyslav
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Mladá hospodyňka na počátku 20. století

redakce PO

HRACÍ KOUTEK

Me n u p o d z i m n í:Me n u p o d z i m n í:
Polévka z ragoût
Hovězí maso s poupaty kapustovými
Kapr v rosolu s majonézou
Pečené sele s vinným zelím
Kapoun neb kuřata se škeblemi
Srnčí kýta s máslovým těstem. Kompot
Zajíc s přírodní omáčkou, brambory 
a brusinkami
Koláč se švestkami
Nákyp krémový
Zmrzlina
Sýr
Dessert
Dort kávový polský neb dort čokoládový 
neb dort oříškový
Sněhové pečivo – brambůrky, lasturky, 
kávové dortíčky

Přichází čas podzimní, čas dlouhých večerů, 
chladných rán. Začíná mnohdy již vydatně sně-
žiti. Na  svátek Všech Svatých a  na  Dušičky bývá 
mnohdy již zem na kost promrzlá. Přesto podzim 
jest na  potraviny nejbohatší. Husy krmené, srnčí, 
zvěřina, zajíc, koroptve, poskytují střídavě dobrou, 
živnou stravu. Zejména zajíce možno různým způ-
sobem upraviti. Ze zelenin jest oblíbená kapusta, 
hlávkové zelí a mrkev, zvláště s masem skopovým. 
K  moučným pokrmům potřebujeme často jablek. 
O Všech Svatých pekou se rohlíky mákem neb oříš-
kami nadívané. Jest  to též období předadventní, kdy 
se hospodyňky nejednou scházejí k  čajovému dý-
chánku, by nejen byly paní domu dobře pohoštěny, 
ale aby sobě nejeden osvědčený recepis na dobrou 
krmi si vyměnily. Naskytne-li se v tomto čase důvod 
uspořádati domácí hostinu, má paní domu nejednu 
možnost předvést svoje umění kuchařské.

Polévka z ragoût
Silná polévka hovězí zapraží se máslovou jíškou. Při-
dají se do ní: osmažená zelenina, lanýže neb hříbky, 
zelený hrášek a jatýrka i srdíčka z kuřat na nudličky 
rozkrájená. Mozeček i  brzlík telecí udus na  cibulce 
a přidej rozkrájený do polévky. Posléze zavař do po-
lévky malinké knedlíčky z housky, namočené v mléce, 
i z housky strouhané.

Milí luštitelé, tentokrát jsem se rozhodla, že zavařím vaše mozkové závity pohádko-
vým kvízem, který byl k dispozici v knihovně po celý říjen zájemcům o pěkné ceny. 
Kdo ho vyluštil, byl zařazen do slosování a mohl vyhrát odměnu.
Zkusíte to také? Teď už ale mimo soutěž… ☺
Kvízy jsou dva – pro děti z 1. stupně a pro ty z 2. stupně ZŠ. Na který si troufnete??
Kdo by si nevěděl rady, může si přijít pro nápovědu do knihovny ☺

Z pohádky do pohádky
1. stupeň

1.  V pohádce od Jana Drdy vystupuje princezna Jasněnka a její milý Jíra. 
Jakému řemeslu se Jíra vyučil? A co zvláštního díky svému vynálezu 
uměl?

2.  V pohádce Zapomenutý čert bába Plajznerka z Dalskabátů změnila 
čertu Trepifajkslovi jméno. Jak mu říkala?

3.  Napište alespoň tři pohádky od Boženy Němcové. 
(Nápověda – podívej se do obsahu nějaké knihy jejích pohádek – 
máme jich tu spoustu).

4.  Co měla princezna Lada na čele? A kožíšek z jakých zvířat nosila?

5.  Kolik bratrů proměněných v krkavce měla hodná Bohdanka, 
která je vysvobodila ze zakletí?

6.  Jak se jmenuje pejsek, o kterém Karel Čapek napsal stejnojmennou 
knihu?

Z pohádky do pohádky
2. stupeň

1.  Napište alespoň tři názvy pohádek od Jana Drdy. 
(Nápověda – podívej se do obsahu knihy jeho pohádek, které tu 
máme k dispozici).

2.  Kdo šel za kmotra dvanáctému dítěti havíře Kuby Dařbujána? 

3.  Jak se jmenuje princezna z pohádky Potrestaná pýcha? 
(Z televize tuto černobílou pohádku znáte pod jiným názvem).

4.  Jak se jmenuje nejznámější kniha Boženy Němcové? 
(Nejde o pohádku).

5.  Ve Velké policejní pohádce od Karla Čapka se mimo jiné objevuje 
i příběh o sedmihlavé sani, kterou si do opatrování vzal pan 
Trutina. Ja kpak jí říkal?

6.  Pan Karel Čapek byl milovníkem zvířat a psal o tom i krásné 
příběhy. Kdo je například Pudlenka?

Pečené sele
Sele (podsvinče) nasol, uvnitř opepři; ukroj skývu chle-
ba, namaž ji máslem, vlož dovnitř a zašij. To činí se 
proto, aby tvar selete úhledným zůstal. Do uší zastrč 
špejle, aby stály, pokryj je kornoutkem z papíru. Mezi 
pečením maž sele máslem s pivem smíchaným. Sele 
peče se 5/4 hodiny. Na míse ozdob sele strouhaným 
křenem a petrželí.

Vinné zelí
Spař červené zelí, dej je v kastrolu do zpěněné, drobně 
sekané cibulky. Přidej k  němu trochu kmínu, bílého 
vína, octa, kousek cukru a nepatrně fenyklu (nanej-
výše 5 zrnek). Zelí v tom dus, zapraž je málo bledou 
jíškou a nech ještě dodusiti. 

Lastury
Rozdrolí se 12 dkg másla do  17 dkg mouky. Přidá 
se 12 dkg cukru, 7 dkg neloupaných mandlí, ½ dkg 
skořice a  2 tlučené hřebíčky. Vše se dohromady no-
žem propracuje v hladké těsto. Formičky se máslem 
vymaží, moukou vysypou a  těsto se do nich vtiskne. 
Nechají se do růžova upéci, načež se posypou cukrem.

(použit původní pravopis – pozn. redakce)
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Již několik tisíc let je pomocníkem, společ-
níkem a  přítelem člověka. Děti od  malička 
milují pohádky Povídánío  pejskovi a  kočič-
ce, o Maxipsu Fíkovi, O zvědavém štěňátku 
a  mnoho jiných. Radost svému páníčkovi 
dělá příslušník ušlechtilé rasy s  průkazem 
původu, sbírající ocenění na výstavách, stej-
ně tak i  ten nejobyčejnější voříšek, štěkající 
za brankou, který svou přítulnost a oddanost 
dává spontánně najevo všemi možnými způ-
soby.

Odborně vycvičení psi pomáhají hasičům, 
policistům a vyšetřovatelům. Oběti živelných 
katastrof mají větší šanci za  záchranu díky 
záchranářským psům. Nezapomenutelným 
zážitkem je zklidňující a léčebné působení tr-
pělivých chlupáčů při canisterapii. Pro život 
zdravotně postižených jsou nezastupitelní 
psi asistenční a  vodící. Je mnoho způsobů 
a možností, jak nám čtyřnozí kamarádi po-
máhají. Uvedu ještě jeden příklad.

Pes, který neštěká, nevrčí, nekouše, ani gra-
nule či tu nejvoňavější kost si od vás nevez-
me. Tiše a trpělivě sedí na podstavci a čeká. 
Čeká na člověka, který přijde a vhodí do něho 
minci, nebo dvě, tři… dobročinnosti se meze 
přece nekladou. 

Pravděpodobně jste se již s  touto fi gu-
rínou setkali někde v  marketu, na  úřadě 
a  podobně. Jedná se o  kasičky celorepub-
likové sbírky, kterou provozuje Sjednocená 
organizace nevidomých a  slabozrakých 
České republiky. Jak z názvu vyplývá, SONS 
je spolek, který sdružuje lidi s  postižením 
zraku, jejich rodinné příslušníky a  přátele. 
Pomáhá jim zvládat složitou životní situaci, 
kterou zhoršení či ztráta zraku bezpochyby 
je. Poskytuje sociální služby, právní a pora-
denskou podporu, pomáhá zvládat sebe-
obsluhu, orientaci, začlenění do společnosti 
a mnoho jiných aktivit.

Jeden z těchto sbírkových pejsků se v sou-
časnosti objeví  v nákupním středisku COOP 
v  Přibyslavi. Při této příležitosti chci velice 
poděkovat za ochotu a vstřícnost vedení ob-
chodu. O pejska se bude starat a kontrolovat 
ho člen oblastní odbočky SONS Havlíčkův 
Brod, který je kontaktní osobou pro Přiby-
slav a  okolí. Finanční hotovost z  kasičky je 
pravidelně za  asistence pracovníka měst-
ského úřadu vybírána a odeslána na ústředí 
SONS do  Prahy. Zde je částka rozdělena, 
polovina je určena pro středisko výcviku 
vodících psů v Praze Jinonicích. Druhou po-
lovinu obdrží oblastní odbočka SONS a po-
užije ji ke své činnosti ve prospěch zdravotně 
handicapovaných.

Každý pes má mít své jméno. I  když ten 
náš není živý, jméno si také zaslouží. Proto 
jsem jménem SONS požádala vedení při-
byslavské základní školy, zda by děti i tomu 
našemu vybraly jméno. Které vyhraje, se do-
zvíte, protože při příležitosti mezinárodního 
dne nevidomých a slabozrakých 13. listopa-
du bychom rádi pejska symbolicky pokřtili.

Vím, že existuje mnoho sbírek, charita-
tivních akcí a  natažených rukou je hodně. 
Přesto věřím, že i v Přibyslavi a okolí žijí hod-
ní, všímaví a ochotní lidé, kteří podle svých 
možností pomohou dobré věci.

Jménem všech zrakově postižených 
a SONS

Marie Heilandová

V mateřských školkách a ve školách je většinou v  květnu a červnu 
plný program akcí divadelníků, písničkářů a dalších představení, 
zato v září v tomto ohledu začíná spíše okurková sezóna. V mateř-
ské školce ve Stříbrných Horách ji přeťali návštěvou psíků z canis-
terapeutického centra z Bílku. 

Canisterapeutické centrum vede paní Martina Kohoutová z Po-
hledu, která jej založila již v  roce 1999. Patnáctiletá zkušenost  
s canisterapetickou prací se vyvinula až k rozličným terapeutickým 
aktivitám. 

Ve školce ve Stříbrných Horách šlo spíše o zábavu a poučení. 
A bylo patrné, že tyto děti mají dobré a bohaté zkušenosti se psy. 

Na  návštěvu s  několika psy přijela paní Kohoutová s  kolegyní 
Šárkou Kavalírovou, která na  úvod dětem představila sdružení 
Kamarád a  canisterapii jako pomocnou a  podpůrnou metodu 
při práci se zdravotně postiženými a seniory. Spíše než vysvětlení 
latinského původu pojmu canis znamenající pes či vlk se zaměři-
la na vysvětlení terapie jako léčby psí láskou. Terapeutka nejprve 
rozehřeje děti na  zkoušení barevných tlapiček, na  což radostně 
přistupují  a následně i rozeznávají rozličné pomůcky, které k péči 
o psy patří.  V druhé části si pejsci zaběhali a rozhýbali i děti. Psi 
na povel dítěte vždy proběhli tunelem a přeskočili překážku, aby 
chytili míček, který jim děti za  odměnu házely. Házení a  chytání 
míčků bylo zřejmě pro děti i psy nejvíce atraktivní, proto děti ochot-
ně házely míčky a psíci je v letu chytali. 

Na závěr terapeutky s dětmi probraly chování psů a  lidí. Jejich 
pejsci jsou tak „ohební“, že na nich mohly dětem předvádět, jak 
to vypadá, když je pes radostný, bázlivý, anebo signalizuje hrozbu. 
Takže fenečka Milka si poslušně nechala stahovat ocas mezi nohy, 
kmitat s ním ze strany na stranu a nechala si odhalovat zuby. Mohlo 
by se jevit, že pes, který si nechá toto vše líbit, je pěkný ňouma, 
avšak tito pejsci, kteří pracují jako terapeuté, jsou velice inteligentní, 
poslušní a  empatičtí. Psi přispívají k  podpůrné léčbě, tedy canis 
terapii, podobně jako se koně využívají k tzv. hippoterapii, což jsou 
u nás doposud nejrozšířenější léčby s pomocí zvířat, tedy zootera-
pie neboli animoterapie.  

Nám je zřejmě nejbližší a  nepřístupnější canisterapie, tedy te-
rapie, o níž se objevují zmínky již v polovině 19. století, a to v sou-
svislosti s  léčbou duševně nemocných, zejména lidí postižených 
schizofrenií a epilepsií. Podle současných odborníků je patrné, že 
pes může lidskému „pacientovi“ pomoci překonávat různé (a neje-
nom fyzické) bariéry. Pes s terapeutickým posláním rozvíjí dětskou 
fantazii, uspokojuje citové potřeby a potřebu tělesného kontaktu. 
Do určitého momentu může ve vztahu k dítěti fungovat jako sou-
rozenec, protože se nechová jako dospělý. Pro děti do  tří let je 
jen pohyblivou hračkou, ale u předškoláků již pes plní vychovnou 
funkci, mezi osmým a dvanáctým rokem dochází k proměně vztahu 
dítěte a psa, kdy se v dítěti rozvíjí něžnost a hlavně odpovědnost 
vůči zvířeti. A právě děti jsou jednou z cílových skupin canistera-
peutické skupiny Kamarád vedené paní Kohoutovou. Dále senioři 
a nemocní lidé, kteří jsou stálými „klienty“  deseti pejsků. Ti „chodí 
na návštěvy“  ve školkách, školách, nemocnicích, pečovatelských 
domech. Samozřejmě paní Kohoutová vždy vybírá z oněch deseti 
pejsků ty, kteří jsou k dané skupině, případně problému, vhodní 
a rozumí si s ní.

A  jak pejsci pomáhají dvakrát? Jednou dětem, seniorům a ne-
mocným překonávat jejich obtíže, anebo jim pomáhat nalézt har-
monický a otevřený vztah ke zvířatům a podruhé dávají práci lidem 
kolem sebe: canisterapeutické centrum zaměstnává téměř desítku 

lidí, kteří jsou zdravotně po-
stiženi a na trhu práce by jen 
stěží hledali uplatnění. 

V  České republice působí 
přes 70 canisterapeutických 
center, přičemž v Kraji Vysoči-
na pouze tři. Členové caniste-
rapeutického spolku Kamarád 
pravidelně vyjíždí po území ce-
lého K raje Vysočina ze stálého 
stanoviště, které jim doposud 
poskytuje ministerstvo obrany 
v areálu vojenského prostoru 
Bílek u Havlíčkova Brodu. 

Eva Kučerová

Dne 18. 9. - nevšední páteční dopoledne zažili 
žáci druhých tříd žďárské ZŠ Palachova. Členové 
Aeroklubu Přibyslav pro ně připravili dopoledne 
plné soutěží a her s leteckou tematikou.

Navzdory deštivému počasí zažili žďárští školáčci 
v  hangáru Aeroklubu Přibyslav krásné páteční do-
poledne. Zástupci letiště pro ně připravili mnoho 
stanovišť s leteckou tematikou. Děti házely polysty-
renovými modely na cíl, s helmou na hlavě zkoušely 
usednout do popruhů sedačky motorového paragli-
dingu, míčem střílely do  plechovek, jako balanční 
deska sloužil skateboard a v neposlední řadě si moh-
ly sednout do kokpitu ultralehkého letadla Condor.

Zájem dětí si zasloužila ukázka létání s  modely 
pod vedením Tomáše Humpolce, mnohaletého 
člena a modeláře. Děti shlédly létání s quadrokop-
térou, házedlem kategorie F3K, větroněm katego-
rie F3B, akrobatickým modelem pro halové létání 
a v neposlední řadě též ukázku létání s elektrovětro-
něm. Předseda aeroklubu Zdeněk Špaček představil 
školákům činnost aeroklubu a  ukázal jim leteckou 
techniku Zlín 226, Zlín 43, bezmotorová letadla 
VSO 10 a  L-13 Blaník. Bohužel deštivé počasí neby-
lo příhodné pro žádnou dynamickou ukázku. 

Celá akce byla pro děti o to poutavější, že jejich 
sportovnímu klání přihlížela tisková mluvčí vojen-
ské letecké základny kapitánka Zuzana Špačková, 
která na závěr vyhodnotila sportovní výsledky dětí 
a  odměnou pozvala děti na  exkurzi do  pražských 
Kbel. Zde je čeká prohlídka vojenské techniky 
například vrtulníků Mi-8, Mi-17, letounů Jak-40, 
Casa C-295M a  vládního speciálu Airbus A-319 
CJ. Exkurze by se měla konat na jaře příštího roku. 

Text a foto: 
Zuzana Špačková

Zdeněk Špaček

NENÍ PES,
JAKO PES…

PSI, KTEŘÍ POMÁHAJÍ 
DVAKRÁT

Žďárští druháčci 
na letišti v Přibyslavi



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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PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ – výsledky vrhačský trojboj
MUŽI
PŘÍJMENÍ JMÉNO OŠTĚP BODY KOULE BODY GRANÁT BODY CELKEM 

BODY POŘADÍ DO CELKOVÉHO 
BODOVÁNÍ

HÁNĚL TOMÁŠ 28 95 8,8 87 47,2 100 282 1 100

ŠRÁMEK ROMAN 17,8 78 10,1 100 44,2 95 273 2 95

HOLCMAN FRANTIŠEK 30,2 100 8,65 84 37,9 87 271 3 90

PLACHTA MAREK 27,1 90 9,4 90 40,4 90 270 4 87

LOUŽECKÝ PETR ML. 21,6 84 9,55 95 34,4 82 261 5 84

LOUŽECKÝ PETR ST. 23,5 87 8,5 82 35,2 84 253 6 82

ŠUBRT PETR 18 80 8,1 80 30,5 80 240 7 80

VOSMEK LUKÁŠ 20 82 6,7 76 22 76 234 8 78

DOLÁK VLADIMÍR 16,9 74 8,75 78 27,1 78 230 9 76

VÁBEK JAROSLAV 17,5 76 6,65 74 21,9 74 224 10 74

ŽENY
PŘÍJMENÍ JMÉNO OŠTĚP BODY KOULE BODY GRANÁT BODY CELKEM 

BODY POŘADÍ DO CELKOVÉHO 
BODOVÁNÍ

HÁNĚLOVÁ ŽANETA 18,4 100 7,8 100 23,5 100 300 1 100

VOSMEKOVÁ KLÁRA 10,8 95 63,5 95 21,8 95 285 2 95

ŠUBRTOVÁ ELIŠKA 10,4 90 4,9 87 19 90 267 3 90

MORAVCOVÁ MARIE 8,5 87 5,95 90 13,8 87 264 4 87

DVOJICE
PŘÍJMENÍ DO CELKOVÉHO 

BODOVÁNÍ

HÁNĚL TOMÁŠ + ŽANETA 100

PLACHTA + VOSMEKOVÁ 95

ŠUBRT + ŠUBRTOVÁ 90
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Přibyslavský dvanáctiboj – průběžné výsledky po 9 disciplínách

8. disciplína – DVANÁCTIBOJ JUNIOR: 
KROKET-GOLF-PETANQUE 27. 9. 2015

MUŽI
PŘÍJMENÍ JMÉNO KUŽELKY STOLNÍ TENIS BĚH 5KM BĚH VRCH CYKLISTIKA TROJBOJ PLAVÁNÍ BRZKOVÁK VRH. TROJ. CELKEM 
VÁBEK JAROSLAV 87 82 84 76 87 84 84 82 74 740
HÁNĚL TOMÁŠ 100 87 78 80 0 87 82 80 100 694
ŠRÁMEK ROMAN 76 95 82 87 82 95 78 0 95 690
PLACHTA MAREK 70 90 0 82 90 100 87 84 87 690
ŠUBRT PETR 0 0 95 84 95 0 100 100 80 554
VOSMEK LUKÁŠ 69 80 0 74 0 82 0 78 78 461
LOUŽECKÝ PETR ST. 78 84 0 0 0 80 80 0 82 404
LOUŽECKÝ PETR ML. 80 0 0 0 80 90 0 0 84 334
MOŠTĚK JOSEF 84 100 0 0 78 0 0 0 0 262
MORAVEC VOJTĚCH 0 0 80 95 0 0 0 87 0 262
PRCHAL PETR 0 0 0 0 100 0 0 95 0 195
MORAVEC JAROSLAV 0 0 87 0 0 0 0 90 0 177
VÁBEK JIŘÍ 0 0 90 0 84 0 0 0 0 174
HOLCMAN FRANTIŠEK 76 0 0 0 0 0 0 0 90 166
DOLÁK VLADIMÍR 84 0 0 0 0 0 0 0 76 160
DUBSKÝ ROMAN 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
HAVLÍČEK RADEK 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
MOŠTĚK PETR 95 0 0 0 0 0 0 0 0 95
BARTÍK DAVID 0 0 0 0 0 0 95 0 0 95
VYKOUKAL LADISLAV 90 0 0 0 0 0 0 0 0 90
KASAL ROMAN 0 0 0 90 0 0 0 0 0 90
HAVLÍČEK MAREK 0 0 0 0 0 0 90 0 0 90
VALA DUŠAN 0 0 0 0 0 0 82 0 0 82
KVARDA FRANTIŠEK 0 0 0 78 0 0 0 0 0 78
MOŠTĚK KAREL 72 0 0 0 0 0 0 0 0 72
LOUŽECKÝ RICHARD 68 0 0 0 0 0 0 0 0 68
LOUŽECKÝ FILIP 67 0 0 0 0 0 0 0 0 67

ŽENY
PŘÍJMENÍ JMÉNO KUŽELKY STOLNÍ TENIS BĚH 5KM BĚH VRCH CYKLISTIKA TROJBOJ PLAVÁNÍ BRZKOVÁK VRH. TROJ. CELKEM 
HÁNĚLOVÁ ŽANETA 100 90 100 0 84 100 87 87 100 748
VOSMEKOVÁ KLÁRA 80 84 0 90 80 95 90 84 95 698
MORAVCOVÁ GABRIELA 78 87 0 100 0 100 0 90 0 455
MORAVCOVÁ MARIE 0 0 95 0 87 0 84 100 87 453
ŠUBRTOVÁ ELIŠKA 0 0 0 100 0 100 95 90 385
SEDLÁKOVÁ LENKA 76 0 95 87 82 0 0 0 0 340
LOUŽECKÁ ILONA 95 95 0 0 0 0 0 0 0 190
BRUKNEROVÁ OLGA 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
STEHLÍKOVÁ RŮŽENA 0 0 0 95 0 0 0 0 0 95
BUKÁČKOVÁ RENATA 0 0 0 0 95 0 0 0 0 95
TICHÁNKOVÁ LENKA 0 0 0 0 0 0 95 0 0 95
LOUŽECKÁ KRISTÝNA 90 0 0 0 0 0 0 0 0 90
VYKOUKAL. VERONIKA 90 0 0 0 0 0 0 0 0 90
PETRŽÍLKOVÁ LENKA 0 0 0 0 90 0 0 0 0 90
MOŠŤKOVÁ MIROSLAVA 84 0 0 0 0 0 0 0 0 84
FIKAROVÁ KATEŘINA 82 0 0 0 0 0 0 0 0 82

DVOJICE
PŘÍJMENÍ KUŽELKY STOLNÍ TENIS BĚH 5KM BĚH VRCH CYKLISTIKA TROJBOJ PLAVÁNÍ BRZKOVÁK VRH. TROJ. CELKEM 
PLACHTA + VOSMEKOVÁ 82 95 0 100 95 100 95 95 662
HÁNĚL TOMÁŠ + ŽANETA 100 100 100 0 0 95 90 90 575
ŠUBRT + ŠUBRTOVÁ 0 0 0 0 100 0 100 100 200
VYKOUKAL LADISL. + VERONIKA 95 0 0 0 0 0 0 0 95
LOUŽECKÝ P. ST + L. KRISTÝNA 90 0 0 0 0 0 0 0 90
MOŠTĚK JOSEF + MIROSLAVA 87 0 0 0 0 0 0 0 87
LOUŽECKÝ P. ML + K. FIKAROVÁ 84 0 0 0 0 0 0 0 84
HOLCMAN + SEDLÁKOVÁ 80 0 0 0 0 0 0 0 80

Této disciplíny se zúčastnilo rekordních 37 závodnic a závodníků a byla náhradou za lyžování a bruslení (které 
z důvodu nepříznivých podmínek neproběhlo).

Výsledky:
KATEGORIE: nejmladší děti
Poř. Příjmení Jméno Roč. KROKET Poř. GOLF Poř. PETANQUE Poř. Body

1. Vlček Filip 2009 14 2. 13 1. 274 5. 8

2. Havlíčková Denisa 2009 20 4. 17 4. 167 1. 9

2. Šrámek Matěj 2009 13 1. 20 7. 193 2. 10

4. Musil Josef 2013 30 7. 16 3. 241 3. 13

4. Peňázová Veronika 2009 17 3. 17 4. 305 6. 13

4. Pospíchalová Kristýna 2010 22 5. 17 4. 247 4. 13

7. Flekal Marek 2010 25 6. 13. 1. 308 7. 14

Této disciplíny se zúčastnilo 23 závodníků. Trať pro 
nejmladší děti měřila cca 500 m, pro mladší děti cca 
800 m a pro starší 1000 m. Ve třech kategoriích z pěti 
ovládli první místa sourozenci HavlíčkoviJ.

Výsledky:
KATEGORIE: nejmladší děti
Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas

1. Havlíčková Denisa 2009 2:04 min

2. Šrámek Matěj 2009 2:12 min

3. Durčák Antonín 2009 2:14 min

4. Peňázová Veronika 2009 2:44 min

5. Flekal Marek 2010 2:47 min

9. disciplína – přespolní 
běh 11. 10. 2015
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KATEGORIE:  DÍVKY – mladší
Poř. Příjmení Jméno Roč. KROKET Poř. GOLF Poř. PETANQUE Poř. Body

1. Peňázová Kristýna 2006 14 1. 11 2. 111 2. 5

2. Adamová Kateřina 2006 16 2. 13 4. 174 6. 12

3. Adamová Markéta 2004 17 3. 18 7. 136 3. 13

4. Durčáková Julie 2004 20 5. 10 1. 270 11. 17

5. Loužecká Amálie 2008 21 6. 13 4. 196 8. 18

6. Stránská Nikol 2005 21 6. 19 8. 148 5. 19

7. Tušlová Karolína 2004 26 10. 12 3. 191 7. 20

8. Šustáčková Simona 2006 18 4. 19. 8. 230 9. 21

9. Pospíchalová Eva 2006 26 10. 19 8. 145 4. 22

9. Vlčková Sára 2005 23 9. 21 12. 104 1. 22

11. Šrámková Lucie 2006 22 8. 15 6. 262 10. 24

12. Pospíchalová Adéla 2005 40 12. 19 8. 591 12. 32

KATEGORIE: DÍVKY – starší
Poř. Příjmení Jméno Roč. KROKET Poř. GOLF Poř. PETANQUE Poř. Body

1. Loužecká Viktorie 2003 17 1. 8 3. 95 1. 5

2. Loužecká Terezie 2003 19 3. 6 1. 175 4. 8

3. Körberová Aneta 2001 21 4. 12 4. 126 2. 10

4. Havlíčková Tereza 2003 17 1. 14 6. 202 5. 12

4. Havlíčková Marta 2001 23 5. 12 4. 148 3. 12

6. Pejzlová Monika 2003 24 6. 6 1. 230 7. 14

7. Čejková Tereza 2003 28 7. 16 7. 208 6. 20

KATEGORIE: CHLAPCI – mladší
Poř. Příjmení Jméno Roč. KROKET Poř. GOLF Poř. PETANQUE Poř. Body

1. Háněl Tomáš 2006 19 4. 9 1. 173 5. 10

1. Körber Pavel 2005 16 1. 11 5. 147 4. 10

3. Havlíček Radek 2006 22 7. 9 1. 145 3. 11

4. Tušla Martin 2008 22 7. 12 6. 116 1. 14

5. Vojkůvka Tomáš 2008 22 7. 10 3. 203 6. 16

6. Kvarda Martin 2007 21 5. 10 3. 214 9. 17

6. Flekal Jakub 2006 16 1. 16 9. 207 7. 17

8. Pospíchal Aleš 2004 17 3. 13 7. 212 8. 18

9. Havlíček Marek 2004 28 10. 15 8. 144 2. 20

10. Štáfl Vojtěch 2008 21 5. 17 10. 344 10. 25

KATEGORIE: CHLAPCI – starší
Poř. Příjmení Jméno Roč. KROKET Poř. GOLF Poř. PETANQUE Poř. Body

1. Loužecký Filip 2003 13 1. 8 1. 156 1. 3

KATEGORIE: DÍVKY - mladší
Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas

1. Adamová Markéta 2004 3:29 min

2. Peňázová Kristýna 2006 3:35 min

3. Šrámková Lucie 2006 3:47 min

4. Loužecká Amálie 2008 5:15 min

4. Adamová Kateřina 2006 5:15 min

KATEGORIE: DÍVKY - starší
Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas

1. Havlíčková Tereza 2003 4:39 min

2. Körberová Aneta 2001 4:46 min

3. Čeloudová Nela 2000 4:47min

4. Čeloudová Pavla 2002 4:56 min

5. Pejzlová Monika 2003 5:58 min

6. Loužecká Viktorie 2003 6:00 min

7. Loužecká Terezie 2003 6:00 min

KATEGORIE: CHLAPCI - mladší
Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas

1. Havlíček Radek 2006 3:16 min

2. Körber Pavel 2005 3:23 min

3. Benc Jaroslav 2005 3:29 min

4. Flekal Jakub 2006 3:51 min

KATEGORIE: CHLAPCI - starší
Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas

1. Novák Marek 2000 4:05 min

2. Loužecký Filip 2001 4:55 min

 8. disciplína – trojboj kroket/golf/petanque

 9. disciplína – přespolní běh

Těšíme se na vás při další disciplíně, kterou bude 
VRHAČSKÝ TROJBOJ (hod kriketovým míčkem 
a oštěpem, vrh koulí) dne 1. 11. 2015.

P. Loužecký ml./K. Loužecká

Sledovat můžete také facebook: 
Přibyslavský dvanáctiboj Junior
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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

8. disc.
KR+GO+PET

9. disc.
PŘESP. BĚH

BODY 
CELKEM

1. Šrámek Matěj 2009 95 82 87 84 95 95 90 90 95 636

2. Havlíčková Denisa 2009 0 90 90 90 0 100 100 95 100 565

3. Peňázová Veronika 2009 100 84 0 82 0 90 87 87 87 530

4. Durčák Antonín 2009 87 87 0 87 87 0 95 0 90 443

5. Teml Michal 2009 0 100 100 100 100 0 0 0 0 400

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

8. disc.
KR+GO+PET

9. disc.
PŘESP. BĚH

BODY 
CELKEM

1. Šrámková Lucie 2006 78 90 95 82 90 100 95 72 90 720

2. Loužecká Amálie 2008 76 87 87 95 0 90 84 84 87 690

3. Peňázová Kristýna 2006 90 100 0 84 0 95 100 100 95 664

4. Adamová Markéta 2004 87 0 0 100 100 0 90 90 100 567

5. Adamová Kateřina 2006 84 0 0 90 95 0 82 95 87 533

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

8. disc.
KR+GO+PET

9. disc.
PŘESP. BĚH

BODY 
CELKEM

1. Čeloudová Nela 2000 72 100 95 90 100 95 100 0 90 742

2. Körberová Aneta 2001 84 90 90 87 90 87 90 90 95 719

3. Čeloudová Pavla 2002 76 95 90 80 95 90 95 0 87 708

4. Loužecká Terezie 2003 100 82 78 95 84 0 80 95 82 696

5. Loužecká Viktorie 2003 95 80 76 100 78 0 78 100 82 689

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

8. disc.
KR+GO+PET

9. disc.
PŘESP. BĚH

BODY 
CELKEM

1. Körber Pavel 2005 95 100 90 100 95 0 100 100 95 775

2. Havlíček Radek 2006 0 90 95 84 0 90 95 90 100 644

3. Havlíček Marek 2004 87 95 70 0 82 100 90 76 0 600

4. Vojkůvka Tomáš 2008 84 80 76 95 78 0 87 84 0 584

5. Flekal Jakub 2006 95 82 82 90 0 0 0 82 87 518

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

8. disc.
KR+GO+PET

9. disc.
PŘESP. BĚH

BODY 
CELKEM

1. Loužecký Richard 2001 100 95 95 0 95 95 90 0 95 665

2. Novák Marek 2000 0 0 0 0 100 100 100 0 100 400

3. Loužecký Filip 2003 95 0 87 0 87 0 0 100 0 369

4. Škareda Matěj 2000 0 0 0 0 95 0 95 0 0 190

5. Vopršal Jiří 2000 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

5. Kasal Prokop 2001 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

DVANÁCTIBOJ JUNIOR: celkové výsledky po 9 disciplínách
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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   18.00 - 19.00 
Starší ženy 

19.00 – 20.00 
Ženy kondiční cvičení 

Středa 16.00 – 17.00 
Nejmladší žactvo 

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  16.30 – 18.00 
Mladší žáci 

18.00 – 20.00 
Žáci míčové hry 

 

Přijďte si s námi zacvičit. Těšíme se na Vás.  Zdena Bártová – náčelnice TJ SOKOL Přibyslav 
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Nejvyšší čas pokud si chcete 
vzít hypotéku či refinancovat.  

Proč právě teď:  

Alena Svěráková 
 tel.  777 643 579 

 
 
 
 
 

   
 

•  hypoteční úvěry jsou nejlevnější v historii 
•  dle postupu ČNB úrokové sazby pomalu porostou 

                                       Nevíte jak si správně vybrat? 
•  když každá banka nabízí jiné výhody a jiné produkty 
•  nevíte jakou zvolit fixaci 
•  nerozumíte odborným výrazům, které na Vás útočí z novin, TV a internetu 

Naše společnost pořádá každý rok prestižní soutěž Banka roku, a 
proto nejsme závislý na jednotlivých bankách. 
Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy a poradíme. 
Poradenské místo Přibyslav: 
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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

 
OKAMŽITĚ KOUPÍME 

dům, chalupu či byt na Vysočině 
 

ZA HOTOVÉ PENÍZE  
 

Volejte zdarma 800 100 576 
Vyplatíme i exekuci, hypotéku 
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Mladá rodina hledá 
ke koupi rodinný dům 
či pozemek v Přibyslavi. 
Tel.: 605 207 378 
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Věřím  
ve  
vzkříšení  
těla 
a život  
věčný 

Bude otevřena k modlitbě  
a prohlídce 

31. 10. 2015 – 8. 11. 2015 
denně  

10:00 - 12:00 a 15:00 – 17:00 
Vstupné dobrovolné  

Vstupným podpoříte projekt  
stavby nových varhan v kostele sv. Mikuláše v Nížkově 
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                PIONÝR, z.s.      
Krajská organizace Kraje Vyso ina

po ádá celostátní postupovou sout ž

Republikové finále
folklorních tane ních soubor

s mezinárodní ú astí

KD P ibyslav
 21. listopad 2015 od 14.00 hodin

                                        podpo ili

                                           

ŽIŽKOVO POLE 83, 582 22 – přízemí v budově zemědělského družstva

Program na LISTOPAD 2015:
Prosíme o potvrzení účasti  na email marti na@lutner.cz – kapacita je bohužel omezena.

Út 03.11. 16:00 Patchwork s paní Dášou Paulusovou 
   Paní Dáša předvede výrobu tašti ček, polštářků, vánočních deček atd. 

a děti  si mohou vyrobit jehelníček a další jednoduché věci.
  CENA ZA MATERIÁL 20 Kč/ks

Út 10.11. 16:30 Recitál pro děti  – s Pavlem Lutnerem 
  Zpívání a hraní s dětmi a pro děti 
  Vstupné: 50 Kč matka + d ítě, mládež 20 Kč

Po 16.11. 16:00 Výroba vánočních ozdob
Út 24.11. 16:30 KYTKA – Kytaroví kamarádi  
  Přijďte si s dětmi vyzkoušet hru na kytaru
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listopad 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
PŘIPRAVUJE SE NA MĚSÍC PROSINEC

* Přibyslavské peklo

* Film nejen pro děti - MIMONI

* Filmový klub  

* Vánoční koncert ZUŠ

– od 1. listopadu 2015 Burza knih – nákup až se 100 % slevou Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. listopadu 2015 Co takhle jiskra/výstava zapalovačů Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. listopadu 2015 Putování za minulostí 11 - 12. /soutěž Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. listopadu 2015  Kostymérna otevřena pouze po tel. domluvě  Kulturní dům KZM Přibyslav
– od 1. listopadu 2015 Přistavování kontejnerů na bioodpad Dle rozpisu Mě Ú Přibyslav
– od 1. listopadu 2015 TJ Sokol – pravidelné cvičení dle rozpisu Sokolovna TJ Sokol Přibyslav
– od 1. do 8. listopadu 2015 Nížkovská kostnice otevřená zájemcům  Obec Nížkov ŘKF Nížkov
– 1. listopadu 2015 v 8.00, 9.30, 18.00 Svátek všech svatých – mše sv. Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 1. listopadu 2015 v 9.30 h. Dvanáctiboj Junior – vrhačský trojboj Nerudova ul. - hřiště SZM 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
– 3. listopadu 2015 v 16.00 h. Patchwork s paní Dášou Paulusovou Budova ZD Žižkovo Pole RC Motýlek Ž. Pole
– 4. listopadu 2015 v 8.30 h. V knihovně si můžeme i hrát Kurfürstův dům KVC Harmonie, KZM Přibyslav
– 4. listopadu 2015 v 18.00 h. Beseda – kolem uranu Kulturní dům Brzkov OÚ Brzkov a další
– 5. listopadu 2015 v 17.00 h. Kondiční cvičení pro seniory – jen pro přihlášené Kulturní dům KZM Přibyslav
– 6. listopadu 2015 v 19.00 h. DP Vzpomínky na vodě/ Zmatkaři Dobronín Kulturní dům KZM Přibyslav
– 7. listopadu 2015 v 15.00 h. DP Svatby čertice Fridolíny/ DK Brzkov Kulturní dům KZM Přibyslav
– 8. listopadu 2015 v 9.00 h. Dvanáctiboj – střelba ze vzduchovky Sokolovna SZM Přibyslav
– 8. listopadu 2015 v 16.00 h. Martinská jízda Parket v Dobré KVC Harmonie, MS ČČK Přibyslav
– 10. listopadu 2015 v 16.30 h. Recitál pro děti s Pavlem Lutnerem Budova ZD Žižkovo Pole RC Motýlek Ž. Pole
– 12. listopadu 2015 v 17.00 h. Kondiční cvičení pro seniory – jen pro přihlášené Kulturní dům KZM Přibyslav
– 14. listopadu 2015 v 19.00 h. DP Otylka/ Jiří Poděbradský Polná Kulturní dům KZM Přibyslav
– 14. listopadu 2015 v 19.30 h. Utínground – Iva Bittová & Čikori KD Utín Sl. Tecl
– 16. listopadu 2015 v 16.00 h. Výroba vánočních ozdob Budova ZD Žižkovo Pole RC Motýlek Ž. Pole
– 16. listopadu 2015 v 17.30 h. Bezplatný seminář – Přeměna občanských sdružení… Radnice města Mě Ú Přibyslav
– 17. listopadu 2015 v 8.30 h. Přibyslavská smeč 2015/ turnaj v nohejbalu Sportovní hala SZM Přibyslav 
– 17. listopadu 2015 v 17.00 h. Ovečka Schaun ve fi lmu/ fi lm pro děti Kulturní dům KZM Přibyslav
– 17. listopadu 2015 v 18.00 h. Tradiční setkání u sochy sv. Václava Bechyňovo náměstí MS ODS Přibyslav
– 19. listopadu 2015 ve 14.00 h. Zpíváme si pro radost/ pro členy svazu invalidů Kulturní dům SPCCH ČR ZO, KZM Přibyslav
– 19. listopadu 2015 v 17.00 h. Kondiční cvičení pro seniory – jen pro přihlášené Kulturní dům KZM Přibyslav
– 20. listopadu 2015 v 19.00 h. DP Čert na zemi/ DS Stonařov Kulturní dům KZM Přibyslav
– 20. listopadu 2015 v 19.00 h. Seminář první pomoci pro veřejnost Radnice města MS ČČK Přibyslav, Mě Ú
– 21. listopadu 2015 ve 14.00 h. Pionýrský sedmikvítek/ folklorní tance Kulturní dům Pionýr z.s., KZM Přibyslav
– 22. listopadu 2015 v 17.00 h. 4. veganská večeře Plzeňská pivnice MS ČČK Přibyslav
– 23. listopadu 2015 ve 14.00 h. Vetešárna Budova ZŠ ZŠ Přibyslav
– 24. listopadu 2015 v 7.00; 13.00 h. Vetešárna Budova ZŠ ZŠ Přibyslav
– 24. listopadu 2015 v 16.30 h. Kytka – kytaroví kamarádi Budova ZD Žižkovo Pole RC Motýlek Ž. Pole
– 25. listopadu 2015 v 7.00; 13.00 h. Vetešárna Budova ZŠ ZŠ Přibyslav
– 26. listopadu 2015 v 7.00; 13.00 h. Vetešárna Budova ZŠ ZŠ Přibyslav
– 26. listopadu 2015 v 16.00 h. Koncert žáků ZUŠ Kulturní dům ZUŠ, KZM Přibyslav
– 26. listopadu 2015 v 17.00 h. Kondiční cvičení pro seniory – jen pro přihlášené Kulturní dům KZM Přibyslav
– 27. listopadu 2015 v 7.00 h. Vetešárna Budova ZŠ ZŠ Přibyslav
– 27. listopadu 2015 v 10.00 h.  Panenky – vášeň, potěšení, vzpomínka/vernisáž výstavy Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 27. listopadu 2015 v 10.00 h. Kouzlo betlémů/ vernisáž výstavy Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 27. listopadu 2015 v 15.00 h. Pravidelný monitoring Dům s PS MS ČČK, PS Přibyslav 
– 27. listopadu 2015 v 19.00 h. DP Osamělé večery Dory N./ ADivadlo Havlíčkův Brod Kulturní dům KZM Přibyslav
– 28. listopadu 2015 ve 13.00 h. Putování za hvězdou/zahájení výstavy Místní fara ŘKF Přibyslav
– 28. listopadu 2015 ve 13.00 h. Vánoční výstava Starý špitál KVC Harmonie, MS ČČK Přibyslav
– 28. listopadu 2015 v 19.30 h. FK – Aferim!/ fi lm; Manželé Soukupovi/ koncert Kulturní dům FK, KZM Přibyslav
– 29. listopadu 2015 v 9.00 h. Putování za hvězdou/výstava Místní fara ŘKF Přibyslav
– 29. listopadu 2015 ve 14.30 h. DP Slavíme s Večerníčkem/ Přibyslavská pimprlata Kulturní dům KZM Přibyslav
– 29. listopadu 2015 v 16.00 h. Panenky – vášeň, potěšení, vzpomínka/výstava Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 29. listopadu 2015 v 16.00 h. Kouzlo betlémů/ výstava Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 29. listopadu 2015 v 17.00 h. Rozsvícení vánočního stromu Bechyňovo náměstí město Přibyslav, další


