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Dílničky v knihovně

Divadlo – Dáma od Maxima Divadlo – Noc na Karlštejně

Betlémy

Podzimní Přibyslav Vánoční strom



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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přesto, že toto číslo Přibyslavského občasníku vyjde na samotném počátku mě-
síce prosince, myslím, že je vhodný čas zhodnotit z pohledu města jeho jednotlivé 
investiční akce.

Tou největší a nejrozsáhlejší investicí, která přesáhla 10 milionů Kč, byla rekon-
strukce ulic Filipova a Na Vyhlídce. Stavbu uskutečnil zhotovitel Lubomír Dvořák 
a já, přesto, že i zde nebylo vše bez komplikací a chyb, chci poděkovat dodavateli 
za korektní jednání vůči městu. A pokud mohu posoudit z ohlasů těch, kteří v lokalitě 
bydlí, tak i za korektní jednání k majitelům nemovitostí v této lokalitě.

Druhou nejvýznamnější investiční akcí byl projekt Nakládání s  bioodpadem 
ve městě Přibyslav, kde jsme proinvestovali celkem 4.423.760 Kč a jež byla spolufi -
nancována SFŽP a Fondem soudržnosti EU. Celkový podíl dotace byl 88 %.  Za tyto 
peníze jsme pořídili svozové auto, kontejnery na bioodpad a na tříděný odpad, kom-
postéry do domácností a kontejnery na sběrný dvůr. Věříme, že se nám od jarních 
měsíců podaří nastavit nově systém svozu bioodpadu tak, aby se zlepšila možnost 
ukládání „zeleného“ odpadu pro každého jednotlivce.

V  těchto dnech se dokončuje i  oprava komunikace v  Poříčí a  zároveň oprava 
odvodu povrchových vod od hlavní příjezdové komunikace do obce. Stejně tak jako 
v Ronově nad Sázavou, kde jsou práce odvozeny od postupu rekonstrukce mostu 
na 1/19, dojde k dokončení a předání po uzávěrce tohoto čísla PO.

S velkou dopomocí a nadšením místních bylo ve Hřištích vybudováno nové zpev-
něné hřiště. Dále byla v Přibyslavi restaurována socha sv. Václava, Božích muk a do-
opravena ohradní zeď u kostela. I posledně jmenované údržby kulturních památek 
byly spolufi nancovány, ať už Krajem Vysočina, či Ministerstvem kultury ČR.

Kvůli průtahům se stavebním řízením i  liknavému přístupu dodavatele, s  nímž 
jsme dohodou ukončili spolupráci, jsme nestihli postavit plánovaný chodník v Utíně 
a věřím, že tato investice bude fi gurovat hned na prvním místě pro příští rok.

Nezmínil jsem zde mnoho dalších stavebně – údržbových prací, jež jsme zajišťovali 
vlastními silami i dodavatelsky. Poprvé v historii města jsme přikročili k radikálnímu 

Tisková konference města
Dne 4. listopadu 2015 se konala pravidelná tisková konference města Přibyslav. 

Hostem tiskové konference byl ředitel ZŠ Přibyslav Mgr. Petr Adam, který informoval 
o novém orientačním systému v budovách základní školy. Zajímavá byla informa-
ce o novém logu školy, na které byl vytvořen originální textový font a zvýrazněné 
písmeno „y“, které řadí naše město mezi vyjmenovaná slova. Dalšími tématy byly 
dokončení rekonstrukce komunikací Na Vyhlídce a Filipova, rozpočet města na rok 
2016, pozvánka na  besedu v  Brzkově o  plánované těžbě uranu na  Přibyslavsku 
a jiné informace.

Přibyslavský občasník byl hodnocen odborníky
V průběhu října jsme obdrželi tištěnou podobu časopisu, který vydalo občanské 

sdružení Oživení s cílem vyhodnotit periodika, která vydávají naše obecní a krajské 
samosprávy. Studie se zabývala hodnocením asi pěti set časopisů, vydaných v ob-
dobí 2006 – 2014 podle různých kritérií. V hodnocení podle indexu různosti názorů 
obsadil Přibyslavský občasník ze vzorku 100 novin a časopisů 20. místo a podle kri-
téria – indexu přínosnosti periodik dokonce 13. místo. Další výsledky jsou dostupné 
na následujícím webu, případně v tištěné podobě u místostarosty. 

Odkaz na web výsledků studie sdružení Oživení: 
http://www.bezkorupce.cz/wp-content/uploads/2015/09/Studie_periodika_Ozi-
veni_0915_web.pdf

Přeji všem čtenářům a občanům našeho města klidné adventní dny, krásné vánoč-
ní svátky  a v novém roce štěstí, zdraví a mír vám a vašim blízkým.

Michael Omes
místostarosta města

Vážení občané,

Návštěvnost webových stránek www.pribyslav.cz 
leden – říjen 2015
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Ohlédnutí za listopadovými událostmi

snížení poplatků za odpad a zdá se, že i přes splácení úvěrů na výstavbu školy skon-
číme rozpočtem výrazně v plusu. K tomuto vedou nejen úspory ve fungování úřadu, 
ale např. i opakovaná soutěž na dodávky plynu a energie.

Nyní připravujeme schválení rozpočtu na rok 2016, stanovení investičních priorit 
pro tento rok a zároveň nás čeká schválení strategie rozvoje města Přibyslav.

Vám, milí spoluobčané, bych chtěl popřát pokojný advent i pokojné svátky vá-
noční. Dnešní doba přináší více obav i otázek pro budoucnost, než bychom možná 
chtěli. Asi se nám nepodaří z našich pozic vyřešit problémy Evropy, problémy civi-
lizovaného i méně civilizovaného světa, jedno však pro trochu lepší zítřek udělat 
můžeme. Můžeme být ohleduplní a milí k lidem okolo sebe, můžeme být zdrojem 
lidského přístupu ke druhým. To bych rád popřál nám všem do roku 2016.

Martin Kamarád
starosta města Přibyslav

Uzávěrka příštího čísla 17. 12. do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 5. 1. 2016)
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Tato tradiční dobročinná akce proběhne v Přibyslavi a v okolních obcích v sobotu 
9. 1. 2016 od 14 hodin. Sraz koledníků - dětí a dospělých, kteří by se chtěli zapojit 
do této charitativní akce, bude ve 13 hodin v klubovně 
skautského oddílu Aldebaran na farním dvoře. Pokud 
se nenajdou dobrovolníci v místních částech Přibysla-
vi, bude tam sbírka probíhat ještě v neděli 10. 1. od-
poledne. 

Cenná pomoc dobrovolníků 
Vedoucí skupinek i  malí koledníčci se při minulé i  předminulé Tříkrálové sbírce 

zúčastnili v hojném počtu a byly pokryty téměř všechny přibyslavské ulice. Věřím, že 
na nás ani tentokrát nezapomenou a pomohou dobré věci.

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

Tříkrálová sbírka pomáhá i přímo v našem městě a v okolních 
obcích

Z části výtěžku sbírky před třemi lety byl pořízen nový automobil pro zajišťování 
charitní ošetřovatelské služby v Přibyslavi. V loňském roce se na Přibyslavsku  vybralo 
opět rekordně přes 200 tis. Kč.

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

Tříkrálová sbírka je organizována Charitou České republiky na  celostátní úrovni. 
Na nižších úrovních Diecézní charitou Hradec Králové a Oblastní charitou Havlíčkův 
Brod. Záměry Tříkrálové sbírky na  rok 2016 budou zveřejněny, jakmile je získáme 
od OCH Havlíčkův Brod.

Tradice tříkrálové koledy spojená s dobročinnou akcí je pro nás příležitostí pomoci 
těm, kteří naši pomoc potřebují. 

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
V sobotu 9. 1. 2016 večer v 18 hodin po sbírce v ulicích města jsou všichni zváni 

na Tříkrálový koncert do kostela, kde vystoupí mladí i dospělí hudebníci z Malé Lo-
senice a z Přibyslavi. Zazní vánoční skladby. Tříkrálový koncert jako obvykle podpoří 
Tříkrálovou sbírku. Návštěvníci koncertu budou moci přispět dobrovolným vstupným 
do tříkrálové kasičky.

ODKAZY
http://www.trikralovasbirka.cz
http://hb.charita.cz
http://www.pribyslavsko.estranky.cz

Další informace vám rád sdělím
Michael Omes

(tel.: 728264579, e-mail: michael.omes@seznam.cz)

Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu 
s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj 
sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspoko-
jování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby infor-
mací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného 
pořádku (Zákon o obcích č. 128/2000, §35, odst. 2).

Město Přibyslav každoročně fi nančně podporuje činnost místních zájmových 
sdružení včetně různých sportovních, kulturních a  sociálních aktivit. Částka vy-
členěná z rozpočtu města pro tento účel představuje cca 750 tis. Kč. V roce 2012 
zastupitelstvo města přijalo zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města. V le-
tošním roce byly tyto zásady upraveny v souvislosti s novelou zákona č. 250/2000 
Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Kontrolní výbor, který dodr-
žování zásad pravidelně kontroluje, doporučil zjednodušení pravidel tak, aby byly 
pro žadatele více srozumitelné a snadné pro zpracování. Nové zásady, schválené 
zastupitelstvem města usnesením č. 52/2015, tento požadavek zohledňují.

Ne náhodou je oblast zájmové činnosti nedílnou součástí připravované stra-
tegie města Přibyslav. Dokument Strategie rozvoje města Přibyslav na  období 
let 2015-2020 obsahuje kapitolu pod názvem „Spolková, osvětová a informační 
činnost“. K této kapitole je v příloze č. 1 přiložen seznam neziskových organizací, 
který obsahuje na 45 subjektů, fungujících na území našeho města. Mnohé sub-
jekty také aktivně spolupracovaly na přípravě této strategie.

Tradice spolkové činnosti na  našem území sahá do  historie druhé poloviny 
19. stol. Lidé se po práci dokázali bavit svými zájmy, scházeli se a později zakládali 
spolky, což jim bylo umožněno zákonem vydaným v roce 1852 císařem Františkem 
Josefem I. Mnoho spolků bylo dobročinných a jejich cílem bylo pomáhat druhým 
v různých obtížných životních situacích. Zejména u sdružení dobrovolných hasičů 
se toto hlavní poslání přeneslo dějinami až do dnešní doby. Spolkovou činnost 
v našem městě můžeme považovat za určitý kulturní a historický odkaz, který nám 
zanechali naši otcové a dědové. 

V současné době jsou volnočasové aktivity považovány za významné především 
s ohledem na rozvoj vzdělávání, kultury i sociální oblasti. Organizace, které pracují 
s mládeží,  navíc plní roli výchovnou i preventivní. Mnohé přibyslavské spolky, spor-
tovní kluby a zájmová sdružení jsou ve své činnosti na velmi vysoké úrovni a mají 
ve svém oboru velmi dobré jméno na různých úrovních včetně celostátní. Většina 
organizací také aktivně spolupracuje s městem. Dobrovolná činnost je v dnešní 
době stále vzácnější, ale o to více potřebná. Poděkování patří všem, kdo svůj volný 
čas věnují zájmové činnosti, druhým lidem a podílí se na prezentaci nejenom své 
činnosti, ale také našeho města. Děkuji.

Michael Omes

Tříkrálová sbírka 2016 na Přibyslavsku Zájmová činnost si zaslouží podporu města

Rada města Přibyslav schválila dne 27. června 2012 Pravidla pro udělování Ceny města Přibyslav. Cenu města 
uděluje město Přibyslav za výraznou aktivitu, mimořádný počin nebo dílo, přinášející prospěch občanům i samot-
nému městu Přibyslav ve všech oblastech společenského života.

Nominace na udělení Ceny města Přibyslav za rok 2015 je možno podávat do 31. ledna 2016. Nominace se 
podává buď písemně poštou, v zalepené obálce označené CENA MĚSTA – NEOTEVÍRAT, nebo elektronickou 
poštou na adresu mesto@pribyslav.cz.

Úplné znění Pravidel pro udělování Ceny města Přibyslav najdete na  www.pribyslav.cz/legislativa/pravidla 
a_zasady. 

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ

Cena města Přibyslav
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Upozorňujeme občany, že 31. prosince 2015 bude Městský úřad 
Přibyslav z provozních důvodů uzavřen.

Rada města Přibyslav schválila Plán zimní údržby místních komunikací pro období 
2015/2016. V této souvislosti žádáme přibyslavské řidiče, aby pokud možno parko-
vali své automobily mimo státní i místní komunikace. Předejde se tak případnému 
poškození aut při odhrnování sněhu. 

Rada města Přibyslav schválila dne 11. 11. 2015 Výzvu k  podání nabíd-
ky na  dodavatele servisní činnosti televizních kabelových rozvodů (TKR) 
a  internetu provozovaných městem Přibyslav. Celý text výzvy je zveřejněn 
na www.pribyslav.cz/veřejné zakázky.

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ Přibyslav

Odbor výstavby a životního prostředí
Svůj první článek po nástupu na MÚ v Přibyslavi jsem se rozhodl věnovat tématu, 

které se týká nejen stavebního úřadu a životního prostředí, ale více či méně zasahuje 
do života nás všech. Jsou to sousedské vztahy. Možná vás překvapí, že každý desátý 
z nás se stěhuje kvůli nesnesitelným sousedům. Problém Čechů je, že když jim něco 
vadí, často to neumějí řešit. Raději sousedy tiše nenávidí, než aby za nimi zašli a v kli-
du si promluvili. Když ale pak nastane otevřený konfl ikt, jdeme do extrémů. Vždy je 
však lepší zkusit každý problém řešit lidsky a včas, než naroste do obřích rozměrů. 

Stále bývám překvapen, když někdo přijde na  úřad s  nějakým problémem se 
sousedem a  já se následně dozvím, že se vůbec nepokusil se sousedem o  tomto 
problému promluvit. Obracet se na úřady a soudy by mělo být až krajním řešením. 
Problém sice někdy pomohou vyřešit, ale sousedské vztahy se tím nezlepší, často 
se naopak zhorší.

Mohu jen doporučit, pokud chcete v blízkosti hranic se sousedy cokoli vysazovat, 
stavět nebo jen složit materiál nebo dřevo, zajděte nejdříve za nimi a podrobně váš 
záměr proberte. Komunikujte se svými sousedy co nejvíce a pokud již v nějakém 
sporu jste, udělejte vy sami první vstřícný krok, třeba jen tím, že souseda pozvete 
na pivo. Pokuste se potlačit osobní averze a udělat určitý ústupek, většinou se pak 
podaří se nějak dohodnout. Sousedské spory jinak bývají zdlouhavé a vyčerpávající 
pro obě strany.

Je velice důležité mít se sousedy jasno, kudy přesně vedou hranice pozemků. 
Pokud se na tom nedohodnete, je třeba před jakoukoliv činností poblíž pozemku 
souseda nechat hranice vyměřit geodetem. Často se zapomíná k vyměření pozvat 
i sousedy, aby se mohli na vlastní oči přesvědčit, kudy hranice mezi pozemky vede 
a dále toto nezpochybňovali.

Na závěr bych chtěl vyvrátit některé mýty, které se týkají plotů. Dříve platilo, že 
vlastník pozemku zodpovídá za postavení plotu po pravé straně při pohledu od ve-
řejné komunikace a  tento mu patří. V  současné době takové ustanovení neplatí, 
stavební zákon otázku vlastnictví neřeší. Dle nového občanského zákoníku tam, kde 
není jasné, komu z vlastníků sousedních pozemků plot náleží, náleží jim společně. 
Dále platí, že zákon až na výjimečné případy nikomu nenařizuje, aby si pozemek 
oplotil. Ploty stavíme většinou kvůli vlastnímu bezpečí a soukromí. 

Ing. Martin Firla 
vedoucí OVŽP

Odbor správy a údržby
V měsíci listopadu (díky příjemnému počasí) jsme dokončili úklidové práce ve-

řejných prostor a cyklostezky od spadaného listí. Proběhla poslední údržba veřejné 
zeleně v tomto roce a zároveň fi rma provedla osazení keři v lokalitě před školou, 
za průchodem u školy k ulici Česká a doplnění keřů v parku v ulici Jana Otty. Jak bylo 
zmíněno v minulém čísle občasníku, byly na hřbitově odstraněny náhrobní desky ze 
starých, neudržovaných hrobových míst a v tomto měsíci jsme zde dokončili i terénní 
úpravy. Po těchto pracích jsme náš vozový park (i skladové zásoby na posyp) při-
pravili na zimní údržbu. Zároveň bych chtěla touto cestou upozornit na parkování 
vozidel (zejména v zimním období) pouze na vyhrazených místech, aby bylo možno 
provádět bezproblémové odstranění sněhu. 

Díky vlídnému počasí jsme se mohli věnovat zemním pracím. Vyčistili jsme příkopy 
v místní části Poříčí a v Utíně, osadili jsme nové dopravní značky v ulici Česká před 
budovou ZŠ. Proběhly opravy komínů na městských bytových domech, konkrétně 
v  ulici Příkopy a  na  Bechyňově náměstí. Tímto budou odstraněny závady zjiště-
né na  základě kontrol a  revizí. Během měsíce byly nahlášeny poruchy veřejného 
osvětlení v ulici Příkopy, Pecháčkova a Nerudova, které byly operativně odstraněny. 

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV
V rámci oprav komunikací byla převzata oprava místní komunikace v Poříčí. 

I tento měsíc (poslední) se pracovnice veřejně prospěšných prací podílela na prů-
běžném úklidu náměstí, přilehlých ulic města a  dalších pomocných pracích dle 
potřeby odboru. Za odvedenou práci bych chtěla touto cestou za náš odbor podě-
kovat paní Markétě Pospíchalové, která z nabídky pracovníků od Úřadu práce jediná 
setrvala do konce sjednaného termínu a věřím, že nabídky od Úřadu práce v této 
oblasti bude město využívat i pro rok následující.

V oblasti bytového hospodářství - byl přidělen byt s fi nanční spoluúčastí v ulici 
Příkopy čp. 486 a v domě s pečovatelskou službou čp. 251. Probíhá rekonstrukce 
bytů v DPS č. p. 239, na Bechyňově náměstí čp. 40 a v Ronově n/S. čp. 25. Od 1. 
1. 2016 bude volný nebytový prostor v domě s pečovatelskou službou čp. 251, viz 
inzerát v tomto čísle občasníku.

Na závěr, jen pro zmínku čtenářům, letošní rozsvícení vánočního stromu bude 
29. 11. 2015 (bližší informace na plakátovacích plochách). Koncem listopadu jsme 
připravili vánoční výzdobu města a zajištění vánočního stromu. 

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSÚ

Odbor hospodářsko-správní
Rozpočet města

Zastupitelstvo města na  svém 9. veřejném zasedání dne 21. října 2015 schvá-
lilo rozpočtové opatření č. 6 k  rozpočtu města na  rok 2015. Rozpočtové příjmy 
města po  tomto rozpočtovém opatření dosáhly 95.679.949,03 Kč a  výdaje 
122.973.243,86 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří fi nancování. 

V rámci rozpočtového opatření č. 6 došlo ke zvýšení příjmů o 1.113.100 Kč, a to 
především z  důvodu úpravy dle skutečného plnění u  daně z  příjmu právnických 
osob o 1.000.000 Kč, poplatku za provoz systému odstraňování komunálních od-
padů o 30.000 Kč a dotace Kraje Vysočina na akceschopnost jednotky SDH ve výši 
44.500 Kč. 

Největší výdajovou položkou rozpočtového opatření č. 6 jsou výdaje na vícepráce 
na místní komunikaci v Poříčí ve výši 112.664 Kč. 

Kapitálová rezerva je po RO6 ve výši 7.536.446,66 Kč.

Plnění rozpočtu města k 31. 10. 2015 je následující:
Daňové příjmy činí 53.445.485,69 Kč, tj. 93, 59 % rozpočtovaných daňových pří-

jmů. Nedaňové příjmy jsou ve výši 3.149.744,63 Kč, kapitálové příjmy 728.429 Kč 
a přijaté transfery 29.419.620,77 Kč. Příjmy celkem ve výši 86.743.280,09 Kč tvoří 
90,66 % schváleného rozpočtu.

Celkové výdaje jsou ve výši 91.761.407,84 Kč, což je 74,62 % schválených výdajů 
na letošní rok. Běžné výdaje k 31. 10. 2015 činí 37.983.647,27 Kč, kapitálové výdaje 
pak 53.777.760,57 Kč. 

Finanční plán
Finanční plán hospodářské činnosti na rok 2015 předpokládá po změně č. 2 vý-

nosy ve výši 24.180.100 Kč a náklady ve výši 13.834.940 Kč. 
Výsledek hospodářské činnosti činí celkově k  31. 10. 2015 Kč 14.917.008,73 

podle jednotlivých organizací je následující: lesy 473.060,56 Kč, Kč, skládka 
6.888.244,16 Kč, SZMP 769.495,24 Kč, správa majetku 658.521,43 Kč, kabelová te-
levize 1.566.344,16 Kč, všeobecná správa 6.731,66 Kč a pronájmy 4.554.611,52 Kč. 

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS

Pečovatelská služba Přibyslav
V  měsíci listopadu probíhala pečovatelská služba bez vážných potíží, které by 

ovlivnily poskytování služeb.
Jako každý měsíc i v listopadu proběhl monitoring a mše svatá. 
V prosinci plánujeme, že  vedle již zmíněných tradičních akcí, budou skauti obchá-

zet po DPS s Betlémským světlem.
Po celý prosinec až do úterý 22. 12. 2015 bude probíhat pečovatelská služba beze 

změn. Od středy 23. prosince do pondělí 4. ledna 2016 bude odpolední směna zajiš-
těna formou pohotovosti. O vánočních svátcích pak bude provoz jako v neděli. Dále 
u nás budou probíhat vánoční setkání organizací, které v PS Přibyslav celoročně pů-
sobí a na závěr v týdnu před Vánocemi proběhne tradiční večeře pro obyvatele DPS. 

Bc. Karel Březina
vedoucí PS
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Město Přibyslav chce snížit objem směsného komunálního odpadu (SKO) a do-
cílit tak předcházení vzniku odpadu v místě jeho původu. Za tímto účelem pořídilo 
120 ks kompostovacích nádob o objemu 1 170 l do domácností. Kromě kompostérů 
město také získalo v rámci dotace 10 ks kontejnerů o objemu 3 500 l na bioodpad 
a na dřevitý bioodpad, které budou pravidelně rozmísťovány na pozemcích města. 
Tyto kontejnery budou vyváženy na  kompostárnu vlastním speciálním svozovým 
vozidlem, které jsme rovněž v rámci tohoto projektu již obdrželi. Pro sběr kovového 
odpadu byly pořízeny 4 uzamykatelné kontejnery o objemu 3,5 m3, které budou 
umístěny v areálu sběrného dvora. Pro sběr dalšího tříděného odpadu (plast, papír, 
sklo bílé a sklo barevné) bylo dodáno 60 ks separačních zvonů o objemech 1,1 m3, 
které budou rozmístěny na pozemcích města a budou  sloužit občanům k odkládání 
těchto druhů odpadů. Těmito opatřeními obec zefektivní systém nakládání s třídě-
ným odpadem a sníží tak objem vyprodukovaného SKO.

Cílem projektu je minimalizovat objem vyprodukovaného biologicky rozložitel-
ného komunálního odpadu a  zároveň snížit objem SKO ukládaného na  skládky 
zavedením efektivního systému domácího kompostování a efektivního sběru dalšího 
tříděného odpadu, jako jsou plasty, papír, sklo a kovy. Dílčím cílem je také zamezit 
vytváření nelegálních skládek a omezit odpad ze soukromé i obecní zeleně.

Celkové náklady projektu byly 4  539  285 Kč, z  toho způsobilé výdaje ve  výši 
4 423 760 Kč. Dotace EU (Fond soudržnosti) ze způsobilých výdajů činila 85 %, tj. 
3 760 196 Kč, dotace SFŽP ČR je 3 % , tj. 132 712 Kč a  výdaje žadatele jsou 12 %, 
tj. 530 852 Kč.

Jana Krejčová, Přemysl Tonar, 
OVŽP

Zastupitelstvo města Přibyslav schválilo na svém zasedání dne 21. 10. 2015 Obec-
ně závaznou vyhlášku č. 4/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Roční 
sazba poplatku zůstala stejná jako v loňském roce ve výši 250 Kč a město provoz 
systému dotuje. Byla upravena výše úlevy pro fyzické osoby s  trvalým pobytem 
v místních částech Hřiště a Ronov nad Sázavou na 125 Kč.

Poslanecká sněmovna schválila v září 2015 novelu zákona o místních poplatcích, 
která upravuje placení místního poplatku a rozšiřuje procesní ustanovení zákona 
o místních poplatcích. Tato novela byla zapracována do vyhlášky schválené v říjnu.

Podle novely zákona bude povinnost za  placení místních poplatků za  nezletilé 
poplatníky přecházet na  jejich zákonné zástupce, u  lidí s omezenou svéprávností 
by měla poplatková povinnost přejít na opatrovníka, pokud byl jmenován. Podle 
novely budou od místních poplatků za odpad osvobozeny děti v dětských domovech 
a v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc, obyvatelé domovů pro zdra-
votně postižené a obyvatelé domovů pro seniory. Poplatník by měl doložit existenci 
skutečností zakládajících nárok na osvobození od poplatku.

Dále připomínáme, že povinnost platit poplatek má i fyzická osoba, 
–  které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky po-

volen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
–  která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá 

na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
–  které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo 

dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
–  a dále fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekrea-

ci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.
Poplatek je splatný do  30. června a  prosíme poplatníky, aby úhradu poplatku 

na pokladně Městského úřadu v Přibyslavi začali provádět až od února z důvodu 
roční uzávěrky a převodu systému. 

Jana Krejčová
OVŽP

Nakládání s bioodpadem ve městě Přibyslav

Poplatek za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů

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

Bližší podmínky a informace o možnosti podání žádosti o dotaci – sociální  oblast 
vám podá sociální pracovník města Přibyslav.

Také si vás dovolujeme upozornit na možnost využít půjčovnu kompenzačních 
a rehabilitačních pomůcek, kterou naleznete v budově Pečovatelské služby Přibyslav. 
Po sepsání smlouvy si můžete vybrat z široké nabídky kompenzačních a rehabili-
tačních pomůcek, např. elektrická polohovací lůžka, mechanické invalidní vozíky, 
chodítka, toaletní křesla a další. 

Bc. Karel Březina
sociální pracovník

Sociální služby Přibyslav

Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav 
ze dne 21. 10. 2015

66/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravený program veřejného zase-
dání dne 21. 10. 2015.
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

67/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje koupi pozemku parc. č. 2033 o vý-
měře 30 m2, odděleného  geometrickým plánem č. 1354-26/2010 z pozemku 
parc. č. st. 431 v k. ú. Přibyslav, od pana (z důvodu ochrany osobních dat, byly 
údaje odstraněny), 582 22 Přibyslav za kupní cenu 3.000 Kč. Náklady spojené 
s koupí, kromě daně z nabytí nemovitých věcí, hradí město Přibyslav.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 04/2016
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

68/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej pozemků parc. č. 981/121 
o výměře 575 m2 a parc. č. 981/122 o výměře 62 m2, oddělených geomet-
rickým plánem č. 1565-19/2015 z  pozemku parc. č. 981/12 v k. ú. Přibyslav, 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a  Slezska, Římská 2135/45, 120  00  Praha 
- Vinohrady, IČO 00442739 za kupní cenu 318.500 Kč. Náklady spojené s pro-
dejem, kromě daně z nabytí nemovitých věcí, hradí kupující. Pokud příslušná 
smlouva nebude uzavřena do šesti měsíců ode dne 21. 10. 2015, má město 
Přibyslav právo od  jejího uzavření odstoupit, čímž toto usnesení pozbývá 
platnosti.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 21. 4. 2016
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

69/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej části pozemku parc. č. 314/15 
o výměře 29 m2  v k. ú. Přibyslav, označené geometrickým plánem č. 1550 – 
66/2014 jako díl „a“ (z důvodu ochrany osobních dat, byly údaje  odstraněny), 
582 22 Přibyslav za kupní cenu 8.481 Kč a zároveň Zastupitelstvo města Přiby-
slav schvaluje koupi pozemku parc. č. 1737/8 o výměře 131 m2 v k. ú. Přibyslav 
ve vlastnictví pana (z důvodu ochrany osobních dat, byly údaje odstraněny), 
582 22 Přibyslav za kupní cenu 9.315 Kč. Náklady spojené s převodem hradí 
kupující rovným dílem. Pokud příslušná smlouva nebude uzavřena do šesti 
měsíců od 21. 10. 2015, má město Přibyslav právo od jejího uzavření odstou-
pit, čímž toto usnesení pozbývá platnosti.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 21. 4. 2016
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

70/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje směnu pozemků parc. č. 38/8 o vý-
měře 1 116 m2, parc. č. 38/11 o výměře 183 m2, parc. č. 42/2 o výměře 56 m2 
a pozemku  parc. č. 42/3 o výměře 1 177 m2, odděleného geometrickým plá-
nem č. 225 –160/2015 z pozemku parc. č. 42/1 v k. ú. Staré Ransko v podílo-
vém spoluvlastnictví města Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097, a to 88/710 celku, za podílové spoluvlastnictví, a to 88/710 
celku pozemku parc. č. 841/24 o výměře 141 m2 a parc. č. 832/1 o výměře 
4 923 m2 v k. ú. Ždírec nad Doubravou ve vlastnictví pana (z důvodu ochrany 
osobních dat, byly údaje odstraněny). Směňující strany se vůči sobě považují 
za vyrovnané. Náklady spojené se směnou hradí pan (z důvodu ochrany osob-
ních dat, byly údaje odstraněny).
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 10/2015
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
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71/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr prodeje nebo směny pozemků 
parc. č. 27/3 o výměře 46 m2 a parc. č. 27/4 o výměře 52 m2 v k. ú. Dobrá 
a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 11/2015
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

72/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr prodeje nebo směny pozemků 
parc. č. st. 130 o výměře 18 m2 a parc. č. 33/19 o výměře 212 m2 v k. ú. Dobrá 
a pozemků parc. č. 1920/17 o výměře 20 m2 a části pozemku parc. č. 397/41 
v  k. ú. Přibyslav a  rozhoduje záměr obce vyvěsit na  úřední desce po  dobu 
15 dnů.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 11/2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 4.

73/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 
č.  4/2015, o  místním poplatku za  provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 12/2015
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

74/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav pověřuje Městský úřad Přibyslav vypracováním 
vyhlášky regulující pohyb psů na veřejných prostranstvích.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 03/2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 1, zdržel se 4.

75/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. f) zákona 
č.183/2006 Sb., o  územním plánování a  stavebním řádu (stavební zákon) 
ustanovuje pana Martina Kamaráda zastupitelem města určeným k projedná-
vání změn Územního plánu Přibyslav pro volební období 2014 - 2018.
Odpovědnost: Martin Kamarád
Termín: 10/2015
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

76/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona 
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, schvaluje pořízení 
změny Územního plánu Přibyslav spočívající ve změně způsobu využití části 
plochy „Sídelní zeleň – ZS“ na návrhovou plochu „Bydlení v rodinných domech 
– BR“  na části pozemku parc. č. 132/2 v k. ú. Hřiště a požaduje tuto změnu 
zařadit do Změny č. 2 Územního plánu Přibyslav.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 11/2015
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

77/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona 
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, schvaluje pořízení 
změny Územního plánu Přibyslav spočívající ve změně způsobu využití části 
plochy „Bydlení v rodinných domech – BR“ a části plochy „Komunikační plo-
chy veřejných prostranství – PD“ na návrhovou plochu „Veřejná občanská vy-
bavenost – OV“ na části pozemku parc. č. 981/12 v k. ú. Přibyslav a požaduje 
tuto změnu zařadit do Změny č. 2 Územního plánu Přibyslav.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 11/2015
Usnesení bylo přijato 10 hlasy, proti 1, zdržel se 1.

78/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2015 
k rozpočtu města Přibyslav na rok 2015 a změnu č. 2/2015 fi nančního plánu 
hospodářské činnosti města Přibyslav na rok 2015.
Příloha: rozpočtové opatření č. 6/2015, změna č. 2/2015 fi nančního plánu   
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 10/2015
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 26. 10. 2015
231/2015 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít smlouvu č. 15253754 o  poskytnutí 

podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí mezi Státním fon-
dem životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, 
IČO 00020729 a městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097.
Odpovědnost: Martin Kamarád, Přemysl Tonar
Termín: 12/2015
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

232/2015 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít smlouvu o právu provést stavbu mezi 
Římskokatolickou farností Přibyslav, Kostelní 267, 582  22 Přibyslav, IČO 
60128283 a městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 
00268097 na pozemku ve vlastnictví města Přibyslav parc. č. 123 v k. ú. Při-
byslav.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 10/2015
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 11.  11. 2015
233/2015 Rada města Přibyslav rozhoduje o zamítnutí odvolání paní (z důvodu ochrany 

osobních dat byly údaje odstraněny) proti rozhodnutí Základní školy Přibyslav č. 
j. ZSP 221/2015 o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace ze dne 31. 8. 2015.
Termín: 30. 11. 2015
Zajistí: Ing. Josef Moštěk
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel

234/2015 Rada města Přibyslav schvaluje Rámcovou smlouvu o provedení exekuce mezi 
městem Přibyslav, Bechyňovo nám. 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a Exe-
kutorským úřadem Praha 5, Evropská 663/132, 160 00 Praha 6, 
IČO 49720821.
Termín: 30. 11. 2015
Zajistí: Ing. Josef Moštěk
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel

235/2015 Rada města Přibyslav rozhoduje o vyřazení hmotného majetku inv. č. 51479 
- 2 ks požární hadice a inv. č. 40023 - svolávací zařízení Jablotron z evidence.
Termín: 30. 11. 2015
Zajistí: Ing. Josef Moštěk
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel

236/2015 Rada města Přibyslav schvaluje darovací smlouvy mezi městem Přibyslav, Be-
chyňovo nám. 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a SDH Keřkov, 
IČO 62697111, SDH Ronov nad Sázavou, IČO 60128810, SDH Česká Jablon-
ná, IČO 62697501 a SDH Hřiště, IČO 60128798.
Termín: 30. 11. 2015
Zajistí: Ing. Josef Moštěk
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel

237/2015 Rada města Přibyslav souhlasí s umístěním sídla Sportovního klubu JUVENIS, 
IČO 26545331 na adrese Česká 34, 582 22 Přibyslav. Doručovací adresa klubu 
bude odlišná od adresy sídla klubu.
Termín: 30. 11. 2015
Zajistí: Ing. Josef Moštěk
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel

238/2015 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o nájmu bytu č. 6 o velikosti 2+1 
v bytovém domě na adrese Příkopy 485, Přibyslav s paní (z důvodu ochrany 
osobních dat byly údaje odstraněny), a  to na dobu určitou od 1. 12. 2015 
do 30. 11. 2016. Výše měsíčního nájemného bude stanovena na 40 Kč za 1 m2 
s možností navýšení ceny nájmu o míru infl ace vyhlášené ČSÚ.
Termín: 30. 11. 2015
Zajistí: Bc. Hana Srbová
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel

239/2015 Rada města Přibyslav vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele servisní činnosti 
televizních kabelových rozvodů (TKR) a  internetu provozovaných městem 
Přibyslav a schvaluje výzvu k podání nabídky na dodavatele servisní činnosti 
televizních kabelových rozvodů (TKR) a  internetu provozovaných městem 
Přibyslav.
Termín: 31. 01. 2016
Zajistí: Michael Omes
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel

240/2015 Rada města Přibyslav schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 161/2 o vý-
měře 11 m2  v k. ú. Přibyslav panu (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje 
odstraněny), 582 22 Přibyslav. Cena pronájmu je 100 Kč/rok. Nájemní smlou-
va bude uzavřena s účinností od 1. 12. 2015 na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou. Zároveň bude nájemcem uhrazeno bezesmluvní užívání 
předmětného pozemku od 1. 12. 2013 do 30. 11. 2015 ve výši 200 Kč.
Termín: 31. 12. 2015
Zajistí: Jana Krejčová
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel

241/2015 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo pro investiční 
akci „Rekonstrukce komunikace, Přibyslav, místní část Poříčí“, uzavřený mezi 
objednavatelem město Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 
00268097 a zhotovitelem COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, oblast 
JIH, Kosovská 10, 586 37, IČO 26177005. 
Termín: 30. 11. 2015
Zajistí: Ing. Ludmila Benešová
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel

242/2015 Rada města Přibyslav schvaluje vzor smlouvy o výpůjčce a darování na kom-
postér a  pověřuje starostu města Přibyslav Martina Kamaráda podpisem 
smlouvy s jednotlivými žadateli.
Termín: 31. 12. 2015
Zajistí: Jana Krejčová
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel

243/2015 Rada města Přibyslav schvaluje přijetí sponzorského daru ve výši 10.000 Kč 
od fi rmy TPK, spol. s. r. o. Velkomoravská 2714/28, 695 01 Hodonín, závod 
Hesov 421, Přibyslav 582 22, IČO 44965117 Mateřské škole Přibyslav, Bezru-
čova 683, 582 22 Přibyslav. 
Termín: 30. 11. 2015
Zajistí: Mgr. Naděžda Štouračová
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel

244/2015 Rada města Přibyslav souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 205 
v domě s pečovatelskou službou v Přibyslavi, Tržiště č. p. 251, uzavřené dne 
25. 07. 2002 s paní (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny), 
a to dohodou ke dni 30. 11. 2015.
Termín: 30. 11. 2015
Zajistí: Bc. Hana Srbová
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel

245/2015 Rada města Přibyslav souhlasí se zapojením škol, které zřizuje město Přibyslav, 
do projektu - Podpora vzdělávání (MAP ORP Havlíčkův Brod).
Termín: 30. 11. 2015
Zajistí: Mgr. Petr Adam
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta
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PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR
Město Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 

582 22 Přibyslav, IČ 00268097
nabízí k pronájmu od 1. 1. 2016 nebytový prostor 

o celkové výměře 16,56 m2 v III. podlaží domu na adrese:
Tržiště 251, 582 22 Přibyslav

(bývalý sklad bez sociálního zařízení)

Své žádosti zasílejte nejpozději do 7. 12. 2015 na adresu: 
Městský úřad Přibyslav, odbor správy a údržby, 

Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav
Bc. Hana Srbová 

24. chlapecká taška přes rameno 
- malá

6/22/2015 pod lavičkou u hřiště u sportovní 
haly

25. 4 ks klíčů na kroužku 6/22/2015 v Poříčí na silnici nad autobus. 
zastávkou

26. dálkový ovladač na vrata 7/17/2015 na silnici u prodejny za poštou
27. 1 ks klíčku na kroužku 8/7/2015 ve schránce MěÚ Přibyslav
28. svazek klíčů s čipem 8/7/2015 vyzvednutí nálezu
29. dámské jízdní kolo SUPERIOR 8/21/2015 křižovatka silnic Hesov na Keřkov
30. svazek klíčů s přívěsky a píšťalkou 9/7/2015 na náměstí v Přibyslavi
31. dětský deštník - modrý 9/12/2015 Mlékárenské dny 2015
32. Klíč od auta Renault s přívěskem 

berušky
9/14/2015 úvozová cesta k Dobré 

33. dioptrické brýle 9/16/2015 pod lavičkou na náměstí 
v Přibyslavi

34. dětská bunda na zip 9/21/2015 před ZŠ Přibyslav
35. svazek klíčů 11 ks + kapesník 10/7/2015 autobusová zastávka
36. 1 ks klíč s fi alovým rozlišovačem 10/23/2015 parkoviště u zámku
37. 1 ks klíček - černý rozlišovač 10/23/2015
38. 1 ks klíč MUL-T-LOCK 11/5/2015 vyzvednutí nálezu
39. peněženka modré barvy 11/7/2015 na chodníku před Večerkou

ROK 2014
NÁLEZ DATUM MÍSTO NÁLEZU

1. Klíče necháno na podatelně MěÚ
2. Mobilní telefon 1/29/2014 vyzvednutí nálezu
3. Hodinky 1/30/2014
4. Šedá čepice ODAS 2/10/2014 u České spořitelny
5. Průkazka VZP a karta Dr.Max 2/19/2014 u bankomatu
6. Klíče s čipem a přívěskem 2/20/2014 vyzvednutí nálezu
7. Mobilní telefon Samsung 2/27/2014 chodník u pošty
8. Svazek klíčů s barevnou bužírkou 3/17/2014 vyzvednutí nálezu
9. Klíč se jmenovkou Garáž 3/18/2014 na ulici Příkopy

10. Tři klíče s rozlišením a klíčenkou 4/2/2014 vyzvednutí nálezu
11. Mobilní dotykový telefon 

Samsung
4/4/2014 u přepážky na poště

12. Peněženka s doklady 4/4/2014 vyzvednutí nálezu
13. Zámek na kolo 4/11/2014 na stezce v lese u Hesova
14. Svazek klíčů s přívěsky 4/14/2014 vyzvednutí nálezu
15. Náušnice - pár 4/16/2014 u kostela
16. Dámské kolečkové brusle 4/30/2014 vyzvednutí nálezu
17. Klíč s kroužkem 5/12/2014 ve schránce MěÚ Přibyslav
18. Klíč se jmenovkou Prádelna 5/15/2014 ulice Niklfeldova
19. 4 ks klíčů na kroužku 6/5/2014 ulice Příkopy
20. Řetízek 6/12/2014 před COOP prodejnou
21. 2 ks klíčů na kroužku s přívěskem 7/3/2014 ulice Ronovská
22. 5 ks klíčů 7/3/2014 ve schránce MěÚ Přibyslav
23. 2 ks klíčů se šňůrou na krk 7/7/2014 v cukrárně Fontána
24. Dětské kolo Olpran 7/11/2014 prodáno
25. Mobilní telefon Nokia 7/13/2014 vyzvednutí nálezu
26. Mobilní telefon Sony Ericsson 

Xperia
7/24/2014 autobusové nádraží

27. 4 ks klíčů na kroužku 8/1/2014 parkoviště u parku U Huberta
28. 5 ks klíčů + 2 čipy 8/1/2014
29. Černá peněženka Adidas 9/18/2014 vyzvednutí nálezu
30. Dokumenty, peněženka, klíče 9/18/2014 byt v Přibyslavi
31. Dřevěný žebřík 9/19/2014 kašna
32. Mobilní telefon Samsung 10/6/2014 vyzvednutí nálezu
33. Klíč na šňůrce 10/17/2014 ulice Komenského
34. 2x klíček na kroužku 10/20/2014 ulice Tyršova
35. Pár dětských bot - vel. 32 10/24/2014 autobusová zastávka
36. 2 ks klíčů od auta + 2 ks klíčů 11/24/2014 vyzvednutí nálezu
37. 2 ks klíčů 11/28/2014 silnice u Večerky
38. 10 ks klíčů - svazek 12/8/2014 služební Fabie MěÚ Přibyslav

ROK 2015
NÁLEZ DATUM MÍSTO NÁLEZU

1. červenomodrý dres s číslem 1/10/2015 u prodejny COOP v Přibyslavi
2. 1x klíč 1/22/2015 U Večerky v Přibyslavi
3. černá taška LOAP 1/16/2015 na poště v Přibyslavi
4. pánské hodinky Casio 2/13/2015 ulice Prokopova
5. hnědá pánská peněženka 2/25/2015 parapet okna MěÚ Přibyslav
6. 1x klíč 2/26/2015
7. skládací deštník v pouzdře 3/13/2015 u plakátovací plochy 
8. 1x klíč na kroužku s klíčenkou 4/1/2015 u COOP v Přibyslavi
9. snubní prstýnek 4/1/2015 ve školní družině v Přibyslavi

10. 2x klíček s cedulkou 4/1/2015 před Květinkou v Přibyslavi
11. mobilní telefon Huawei 4/5/2015 křižovatka ulic Tyršova a Tržiště
12. 5 ks klíčů s modrou klíčenkou 4/10/2015 vyzvednutí nálezu
13. 1 ks klíč s cedulkou II.54 4/22/2015 před Restaurantem U Huberta
14. malá fi alová kabelka 4/27/2015 v Lesnické ulici na silnici
15. mobilní telefon Xperia 4/29/2015 vyzvednutí nálezu
16. 2 ks klíčů na kroužku 5/14/2015 v trávě u zámku
17. 2 ks klíčů + 1 ks poškozený 5/14/2015 u Zverimexu na křižovatce
18. Klíč od auta Land Rover + 2 ks 

klíčů
5/17/2015 vyzvednutí nálezu

19. 1x klíč MUL-T-LOCK 5/28/2015 u ohradní zdi kostela
20. 6 ks klíčů na kroužku 6/10/2015 na parkovišti u cukrárny pod 

„Růžkem“
21. dětská mikina zelené barvy 

s potiskem
6/15/2015 na autobusové zastávce

22. mobilní telefon Aligator 6/16/2015 vyzvednutí nálezu
23. 1 ks klíč bez kroužku 6/22/2015 u lavičky na náměstí

Ztráty a nálezy za rok 2014 a rok 2015
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Po téměř měsíčním „oťukávání“, zda vůbec tento míčový sport vzbudí u dětí zájem, jsme se sešli poprvé 
6. října ve sportovní hale v neuvěřitelném počtu 43 dětí různých věkových skupin (1. – 9.třída). Bylo rozhod-
nuto: „Jdeme do toho.“

Scházíme se jednou týdně ve sportovní hale a pro starší volejbalisty jsme navýšili trénink o jednu hodinu 
před vyučováním v tělocvičně základní školy.

Do tréninku se zapojilo celkem 5 trenérů – Marcela Kasalová, Dobra Němec, Petra Holubová, Petr Kunstár 
a Pavel Fikar.

VOLEJBALOVÝ KROUŽEK

A jak hodnotili tento turnaj „mladí volejbalisté“?

„Z  turnaje v  Havlíčkově Brodě mám dobrý pocit, sice 
jsme se spoluhráčkou nedopadly nejlíp, ale byl to náš první 
turnaj a zároveň skvělá zkušenost.“ (Pavla)

„Můj první zápas v Brodě mě bavil. Sice jsme skončily až 
na 25. místě, ale myslím, že jsme si vedly dobře.“

(Simona M.)

„Byla to velmi dobrá zkušenost a moc se mi tam líbilo.“
(Simona K.)

„S tímto turnajem jsem spokojený, se Símou se mi hrálo 
dobře a líbilo se mi tam.“ (Kuba)

„Byl to můj první turnaj a myslím si, že jsme si s Luckou 
skvěle zahrály. Byla to pro mě dobrá zkušenost.“ (Nela)

„Volejbalový turnaj byla dobrá zkušenost a líbil se mi.“
(Lucka)

„Náš první zápas jsem si užila. Myslím, že jsme si vedly 
dobře a s naším umístěním jsem spokojená.“ (Anna)

„Byla to úžasná zkušenost a myslím si, že jsme  se i dobře 
umístili.“ (Diana)

„Byla to dobrá zkušenost, bylo to dobrý.“ (Lukáš)

„Měl jsem z toho strach, ale bylo to super.“ (Adam)

Marcela Kasalová

PRVNÍ TURNAJ V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ
V  neděli 15. listopadu 2015 celkem 10 hráčů naší ob-

rovské volejbalové základny vyrazilo na již 3. turnaj mini-
volejbalu s názvem HAVLBALL do Havlíčkova Brodu. Po-
řadatelem tohoto kola byla družstva TJ Sokola a TJ Jiskry 
Havlíčkův Brod. Ve sportovní hale bylo připraveno 12 mi-
nivolejbalových hřišť, na  kterých zápolilo 142 sportovců 
a sportovkyň z 10 oddílů. 

Přihlásili jsme se do dvou „barevných skupin“ – oranžové 
(1 tým) a modré (4 týmy). Hrálo se ve dvojicích po dobu 
10 minut dle pravidel pro danou barvu. A přestože jsme 
zde byli naprostým nováčkem, vedli si naši volejbalisté na-
prosto skvěle.

Oranžová skupina:
(podání vhozením míče vrchem, soupeř míč chytá a poté 
rozehry mezi spoluhráči a  prsty přes síť, soupeř chytá 
do rukou a opět rozehry mezi spoluhráči, dokud míč ne-
spadne na zem)

Adam Kasal, Lukáš Holub – 3. místo

Modrá skupina:
(zahájení hry podáním a poté minimální dvě odbití na jed-
né straně dokud míč nespadne na zem)

Jakub Němec, Simona Krátká – 1.místo
Diana Bartošová, Anna Šedová – 12.místo
Nela Čeloudová, Lucie Holubová – 14.místo
Pavla Čeloudová, Simona Marincová – 25.místo
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Pozvánka na Adventní koncert
V pondělí 21. 12. 2015 se v 18 hodin v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Přibyslavi bude konat Adventní koncert ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod.

Na koncertu zazní Vánoční mše F Dur slovenského kněze a skladatele P. Georgiuse Zrunka. Toto dílo je považováno za slovenskou obdobu České mše vánoční Jana Jakuba 
Ryby. Zrunek ve své kompozici využívá kombinace latinského textu ordinária, doplněné o slovenské lidové koledy a pastorely.

Skladbu vám přednese Dívčí pěvecký sbor Prímadonky (um. ved. O. Štefáček) a Pěvecký sbor Limbora (um. ved. J. Secký) za doprovodu Komorního smyčcového orchestru 
J. V. Stamice (um. ved. T. Junová). Jako sólisté se vám představí Barbora Mičková, Michaela Štefáčková a Michal Šenk, to celé pod vedením Ondřeje Štefáčka.

Srdečně zveme vás všechny, kteří si chcete zpříjemnit adventní čas a podělit se s námi o radost z  hudby.
Za účinkující

Ondřej Štefáček

 
ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod, 

 pobočka Přibyslav 
uvádí 

Vánoční pásmo pro žáky MŠ 
zahrají učitelé 

Jitka Baštová (akordeon)   Šárka Baštová (klavír) 
Jindřich Macek (kytara, loutna) 

a jejich žáci ze ZUŠ 
 Kdy: pondělí 14. 12. 2015 

 od 8.30 a od 9.30 hodin Kde: Mateřská školka Přibyslav, pavilon A 
(akce pouze pro děti a učitele z MŠ Přibyslav) 

 
 

Žáci a učitelé ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod, 

pobočka Přibyslav 

Vás srdečně zvou na 

HUDEBNÍ INTERMEZZO 

      „v tanečním rytmu“ 

ve čtvrtek 10. prosince 2015 
v 18.00 hodin 

sál Kulturního domu 
Přibyslav 

HUDEBNÍ INTERMEZZO 

      „v tanečním rytmu“ 

ve čtvrtek 10. prosince 2015 
v 18.00 hodin 

sál Kulturního domu 
Přibyslav 
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Azylový dům pro těhotné ženy a matky 
s dětmi v tísni

Potravinová sbírka

12. prosince od 8.00 – 12.00 hodin 
skautská klubovna na faře

Milí spoluobčané, farníci! 
Před mnoha staletími uprostřed mumraje a  hemžení lidské spousty se i  Maria 

s Josefem ubírali do města Betléma, kde probíhalo sčítání lidu. Právě ve chvíli, kdy 
dorazili na místo po více než sto- kilometrové pouti, nastal čas, kdy měla Maria poro-
dit syna. Tak nějak nevhod. A přese všechnu snahu se Josefovi nepodařilo zajistit pro 
svou manželku lepší místo než trochu prostoru v příbytku pro dobytek. Jinde nebylo 
místo, všude se tísnili lidé, aby byli sečteni, jak to nařizoval zákon. A  tak stranou 
důležitých událostí a bez povšimnutí důležitých osobností doby se navzdory všemu 
v těch jeslích narodil Spasitel světa. Přišli pastýři a tři králové se svými dary. Ale záhy 
musela matka s dítětem i pěstounem spěchat do Egypta, protože dítě pronásledoval 
běsnící král Herodes. 

Žijeme v době, která je poznamenána teroristickým násilím i velkým pohybem 
lidí, kteří po světě putují z různých důvodů. Uprchlíci, kteří si chtějí zachránit život, 
ti se často na cestu ani nevydají pro nedostatek prostředků. Také se světem potulují 
lidé zvrácení a zlí, kteří využívají pohybů lidské spousty, aby škodili. Přesto přese 
všechno i dnes máme důvod k naději, nejen k obavám a strachu. K naději, že na-
vzdory zřejmému tlaku zla, zvítězíme ve znamení kříže. Ve znamení věrnosti lásce 
k Bohu a bližnímu. Každým dnem 
znovu čelíme otázce po  smyslu 
a  cíli svého života a  každý den 
bychom na ni měli odpovědět, jak 
nejlépe umíme. Vánočním oslavám 
předchází adventní čas. Právě ten 
je příležitostí odpoutat se od zmat-
ků doby a  pokusit se odpovědět 
na to, kam chceme jít a co pro to 
uděláme. Jen si dopřát čas, aby ty 
otázky mohly zaznít a  my na  ně 
mohli odpovědět. Připravujeme se 
na vánoční události, ve kterých sla-
víme Boží Narození. A při kterých 
si uvědomujeme, že jeho Vtělení má pokračovat v nás. Našimi slovy, myšlenkami, 
rukama a nohama může těšit, pomáhat a milovat. To všechno, pokud si dopřejeme 
ten luxus a pokusíme se spočinout a uvěřit, že jsme milováni. Věřte nebo ne, Bůh 
miluje člověka a Kristus visí na kříži dodnes. Za viny naše i jiných. Aby všichni měli 
příležitost začít znovu. A  mohli doufat ve  vítězství života. Každý z  nás udělejme 
svoje „málo“, poctivě žijme a tím můžeme přispět k proměně světa, i když se to zdá 
nemožné. V Betlémě se uprostřed zmatků narodilo jediné dítě.

Požehnaný advent i vánoční čas Vám všem přeji a vyprošuji

P. Pavel Sandtner
Bližší informace na www.farnostpribyslav.cz 

Co je Nadační fond Generace 21
Hlavním projektem NF G21 je úsilí dostat do  bezpečí do  České republiky 

křesťanské a jezídské rodiny s dětmi a sirotky, jejichž životy jsou ohroženy v Iráku 
a v Sýrii. NF G21 v těchto dnech shromažďuje společně s dalšími partnery nabíd-
ky na případné ubytování rodin, fi nanční prostředky na náklady spojené s tímto 
projektem a pokouší se nalézt podporu v parlamentu a u příslušných úřadů.

K tomuto účelu byl zřízen účet u GE Money Bank č.:  216 459 128/0600.

(Všechny dary přijaté na tento účet budou použity výhradně na tento projekt. 
V případě, že se nepodaří dostat uvedené uprchlíky do ČR, budou tyto pení-
ze použity na efektivní pomoc především pronásledovaným křesťanům přímo 
na  Blízkém východě. Na  vyžádání zašleme všem dárcům potvrzení o  přijetí 
daru pro účely snížení daně z příjmu).

Jan Talafant 
koordinátor projektu

http://www.gen21.cz/

V Přibyslavi proběhne sbírka od  20. 12. do 27. 12. ve farním kostele.

Vánoční naděje trvá 
i ve zmatcích doby

Milí přátelé z Přibyslavi,

ráda bych Vám představila dílo pomoci nenarozeným dětem, na kterém naše 
organizace pracuje již osm let v Hamrech u Hlinska. 

Když jsme před dvaceti lety začali přemýšlet, jak pomoci nenarozeným v  naší 
společnosti, došli jsme k závěru, že jim můžeme pomoci jen tím, že podpoříme jejich 
matky. Ženy, které se nacházejí v tíživé situaci spojené s těhotenstvím. Od roku 2008 
tedy provozujeme azylový dům pro těhotné maminky a matky s dětmi. 

Ne vždy si žena za svůj smutný příběh „může sama“, jak se říká. Někdy se ocitne 
v tísni jen proto, že uvěřila člověku, který se později ukázal jako nehodný důvěry. 
Nebo v dětství sama neměla zázemí, které by jí ukázalo, jak se v životě dobře zařadit. 
Život jejího nenarozeného dítěte je pak zbytečně ohrožen. Někdy se žena uchyluje 
k potratu jen proto, že nemá nikoho, kdo by jí pomohl.

Chtěla bych proto také Vás přizvat k našemu dílu pomoci – pomoci nenarozeným. 

Po  dohodě s  panem farářem P.  Sandtnerem se můžete podle Vašich mož-
ností  zapojit do sbírky potravin. Maminkám a dětem pomohou například tyto 
potraviny: přesnídávky ovocné i zeleninové, masové konzervy, mléko sušené i tr-
vanlivé, čaje dětské i obyčejné, luštěniny, dětské piškoty, dětské sušenky, melta, 
granko, kakao, těstoviny, cukr, mouka, rýže, olej, zavařeniny, kompoty, puding, 
instantní potraviny, brambory, ovoce apod.

Sbírka trvanlivých potravin pro naše děti a  jejich maminky proběhne v sobotu 
12. prosince 2015 v  prostorách skautské klubovny na  farním dvoře od  8.00 
do 12.00 hodin.

Předem děkuji jménem každého malé-
ho dítěte, kterému pomůžete. 

Věřím, že Vám Pán, dárce života, od-
platí Vaši dobrotu a vnímavost.

Mgr. Pavla Glogarová
Hamry 107

539 01 Hlinsko v Čechách
tel.: 733 125 261

email: glogarova@dlanzivotu.cz
www.dlanzivotu.cz
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Vážení čtenáři,

srdečně Vás všechny, i  ty nejmenší, jménem města Přibyslav zveme na  malé předvánoční 
pozastavení a doufáme, že si najdete v tyto dny chvilku na setkání s ostatními lidmi dobré vůle 
a strávíte tak pár pěkných chvil v jejich společnosti.

Na co se ještě můžete těšit:
• na vystoupení mládeže z přibyslavské a nížkovské farnosti
• na vystoupení hudební skupiny FourC z Brna
• na dílničky pro děti
• na ochutnávku čajů
• na kováře

Děti se mohou těšit na dílničky, ve kterých si budou moci vyrobit například ovečku, andílka, vánoční přáníčka, vánoční 
svícen nebo ozdobit pár perníčků.

Dále si tu budete moci zakoupit keramiku, čaje, náušnice nebo perníčky. Těšit se můžete též na bohaté občerstvení.
  

za pořadatele
Irena Rezničenková

„Pojďme všichni k Betlému“
19. 12. od 14 hodin



Významné dny 

v měsíci prosinci:
 1. 12. Světový den AIDS 

 2. 12. Světový den počítačové gramotnosti

  Mezinárodní den boje za vymýcení otroctví 

 3. 12. Mezinárodní den zdravotně postižených 

 5. 12. Mezinárodní den dobrovolníků 

 7. 12. Mezinárodní den civilního letectva 

 9. 12. Mezinárodní den proti korupci 

 10. 12. Mezinárodní den lidských práv 

 11. 12. Světový den dětství

  Mezinárodní den hor 

  Mezinárodní den solidarity s ženami a dětmi 

Afriky
 18. 12. Mezinárodní den vystěhovalců 

 20. 12. Mezinárodní den lidské solidarity 

 21. 12. Zimní slunovrat

 24. 12. Štědrý den

 25. 12. 1. svátek vánoční

 26. 12. 2. svátek vánoční

 29. 12. Mezinárodní den biologické rozmanitosti
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Vážení naši čtenáři,

na konci měsíce října ještě proběhl pravidelný monitoring a schůzka červenokřižáčků a už jsme se těšili 
zase na listopadové akce.

V sobotu 7. listopadu 2015 vyrazili naši červenokřižáčci na turnaj v Člověče,  nezlob se do Knyku. 
Neumístili se sice na medailových pozicích, ale bojovali statečně a náramně si to užili.

A v neděli 8. listopadu 2015 jsme se setkali s KVC Harmonií a se spoustou rodičů a dětí na parketu 
v  Dobré. Před samotným Svatomartinským průvodem jsme si společně zasoutěžili, zacvičili, poslali 
přáníčka Ježíškovi a užili si ohnivou show. S červenokřižáčky jsme připravili několik soutěží na svato-
martinské téma.

Sváteční den 17. listopadu 2015 jsme oslavili sázením stromů s Lukášem Sejkorou. V budoucím jed-
lém sadu mezi obcemi Hřiště a Ronov jsme vysadili dalších 30 stromků. Děkujeme Lukášovi za příležitost 
a těšíme se, že si jednou budeme moci sklidit plody naší práce. 

Po uzávěrce Přibyslavského občasníku nás čeká ještě několik akcí, ale o nich tedy až zase příště.

Na prosinec připravujeme:
V  prosinci jsme pro vás připravili ve  spolupráci s  fyzioterapeutkou Mgr.  Miroslavou Formanovou 

kurz s názvem Fyzioterapie a kineziotaping, který se uskuteční ve středu 9. prosince 2015 v 18 hodin 
v zasedací místnosti MěÚ Přibyslav. Bolí vás svaly nebo klouby a už nevíte, co s tím? Ptáte se, proč mají 
sportovci barevné náplasti po těle? V tom případě kurz určitě navštivte. Kineziotaping by se vám mohl 
hodit. Více informací najdete na plakátu nebo na našem webu.

Na úterý 15. prosince 2015 jsme si pro naše členy a rodiny malých červenokřižáčků opět připravili 
vánoční besídku ČČK. V zasedací místnosti Mě Ú Přibyslav bude od 17 hodin připraven vánoční pro-
gram v podání našich dětí a s pomocí dětí a učitelů ze ZUŠ J. V. Stamice pobočka Přibyslav. Samozřejmě 
nebude chybět občerstvení a vánoční nálada. Také zde budete mít možnost zaplatit 
členské příspěvky na rok 2016.

Pravidelný monitoring v  prosinci vynecháme, vycházel by nám na  1. svátek 
vánoční. Budeme se na vás tedy těšit opět 29. ledna 2016.

Krásný prosinec a příjemné svátky!
Za MS ČČK Přibyslav 

Anna Doubková
e-mail:  mscckpribyslav@seznam.cz

facebook: facebook.com/mscckpribyslav
web: www.cckpribyslav.cz

Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod

Místní skupina ČČK Přibyslav

 Sázení stromů

 Svatomartinský průvod
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HARMONIE
MATEŘSKÉ CENTRUM
Mateřské centrum nabízí jedinečnou příležitost 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 maminkám umožní vyjít 
z  izolace a zničujícího stereotypu, kam se celodenní péčí o dítě 
dostávají. Maminky, které se aktivně podílí na  programech, si 
udržují profesní orientaci, posilují své sebevědomí, nalézají nové 
přátele, získávají nové organizační zkušenosti. Nezanedbatelná je 
i výměna 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 Přibysla-
vi. Těšíme se na Vás!!!

Co nás  v prosinci čeká? 
středa 2. 12. – v knihovně si můžeme i hrát
               klub – vánoční tvoření, vánoční besídka

za maminky z KVC Harmonie
Lenka Thomayerová

Na  konci měsíce října jsme se tradičně účastnili Rotopedtours 
a Pěskotours, po společném sečtení všech kilometrů jsme na kolech 
ujeli 339 km a pěšky jsme urazili 2 102 km. Poděkovat za účast a říci 
nám výsledky našeho snažení přijela paní MUDr. Zimmennová.  

V listopadu nám do klubu přišly zazpívat paní učitelky z Mateřské 
školy Přibyslav. Velice jim za  jejich krásné vystoupení děkujeme, 
dlouho jsme si takto pěkně nezazpívali.

Na  prosinec máme naplánovánu rukodělnou činnost - výrobu 
vánočních dekorací a papírových zvonečků. Před závěrem roku si 
pak jako každý rok uspořádáme malé vánoční posezení. 

Bc. Karel Březina
vedoucí PS, sociální pracovník

 Učitelky z MŠ Přibyslav v Klubu seniorů Pohoda

Klub seniorů Pohoda
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Jako každoročně jsme se (letos v netypicky teplém počasí) sešli u sochy sv. Vác-
lava, abychom si zapálením svíček připomněli události 17. listopadu 1989. Setkání 
zahájil Martin Kamarád vzpomínkou na  přímé účastníky událostí a  hybatele po-
listopadových změn v Přibyslavi. Minutou ticha jsme uctili památku těch, kteří již 
nejsou mezi námi. 

V úvodní promluvě se zamýšlel Petr Adam nad mnoha otázkami, které nám přináší 
dnešní doba – jak se bránit plíživému omezování osobní svobody, jak nepodléhat 
hysterii vyvolávané médii, jak se nenechat zmanipulovat sliby populistických politiků. 
Jako stín se nad setkáním vznášelo vědomí ohrožení demokratických hodnot, zesíle-
né pátečními teroristickými útoky v Paříži.

To nejdůležitější, co nám přinesl 17. listopad 1989, je svoboda a demokracie. Ty 
se však musí, jak o tom mluvili další účastníci setkání, pojit se vzájemnou slušnos-
tí, s dodržováním nepsaných pravidel lidského soužití – nikoliv s dalšími a dalšími 
zákony, vyhláškami, nařízeními, trestními oznámeními a  špiclováním. Proti tomu 
přece studenti před 26 lety cinkali klíči, nechtěli již uliční výbory, posudky a podobné 
bolševické „vymoženosti“, které se nám pod pláštíkem „ochrany pořádku“ pomalu 
vracejí. Buďme pozorní, protestujme, braňme se tomu, co nás zbytečně omezuje, ale 
především dodržujme v našem malém přibyslavském mikrokosmu základní pravidla 
slušnosti, dobrých sousedských vztahů, dobrovolné pomoci těm, kteří ji potřebují, 
važme si neplacené práce pro město, ať už je orientovaná na  děti, seniory nebo 
na kulturní a sportovní aktivity. Jen tyto každodenní slušné občanské postoje umožní 
nám i našim dětem a vnukům žít v přátelské a otevřené společnosti.

Tentokrát jsme moc nemluvili o historických událostech, ale to neznamená, že 
jsme zapomněli na studenty z roku 1939 a z roku 1989. Naopak bychom si měli co 
nejčastěji opakovat jejich odkaz – boj za svobodu a demokracii.

Shromáždění jsme zakončili tradičně českou národní hymnou.
 

Děkujeme všem, kteří se vzpomínky na 17. 11. 1989 zúčastnili.

Anna Šnýdlová, Martin Kamarád

Během loňské topné sezóny, tedy od října 2014 do března 2015 došlo k 886 po-
žárům způsobených komíny. 

Nejvíc požárů vznikne přímo v  komíně, kde se vznítí nevyčištěné saze. Jen bě-
hem loňského roku bylo takových požárů více než 700 z celkového počtu požárů 
komínů 891.

Mezi další příčiny požárů patří nevhodná konstrukce komína, zazděný trám v ko-
míně a špatné spáry v komíně. Přímá škoda loni přesáhla částku 100 mil. Kč a při 
těchto požárech se zranilo 19 osob.

Jasně tedy vyplývá, že nevyčištěný komín může za převážnou většinu požárů ko-
mínových těles a tuto skutečnost by lidé rozhodně neměli podceňovat. Zvláště když 
uvážíme, že dvě třetiny úmrtí při požárech jsou právě při požárech v domácnostech. 

Stejně tak je potřeba mít v pořádku samotné topidlo. Loni došlo k 104 požárům 
topidel. Nejčastější příčinou byla špatná instalace topidla nebo jeho nesprávné umís-
tění. Dále pak technická závada na topidle a jeho špatný stav.

Jak často komín čistit a kontrolovat?
Základními lhůtami pro čištění spotřebiče paliv do 50 kW při celoročním provozu: 

je 3x ročně u spotřebiče na pevná paliva, 3x ročně na kapalná paliva a 1x ročně 
na plynná paliva. 

Nové nařízení vlády je benevolentní v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou 
toho schopni, si čištění provést i sami. Minimálně jednou do roka by ale měl komín 
prohlédnout kominík. 

Kontrolu, čištění a příp. revizi spalinové cesty by měla provádět odborně způsobi-
lá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví.

Kontrolou spalinové cesty se rozumí posouzení konstrukčního provedení spalino-
vé cesty včetně připojení spotřebiče paliv, posouzení provozuschopnosti komína, 
posouzení přístupu ke  komínu, posouzení stavebně technického stavu spalinové 
cesty a zajištění požární bezpečnosti stavby. 

Čištění spalinové cesty se provádí odstraňováním pevných usazenin ve spalinové 
cestě. 

O provedení revize a jejím závěru se vystavuje písemná zpráva.

Co si mohu zkontrolovat sám?
Je kouřovod řádně upevněn?
–  Není spotřebič nebo kouřovod propálený?
–  Fungují uzávěry komínových dvířek?
–  Jsou funkční přívodní šňůry a zásuvky u kotle?
–  Je dimenzování pojistek v případě elektrických spotřebičů dostatečné?
–  Je komín celistvý, neprodyšný, bez spár a omítnutý?
–  Je zařízení domácnosti v dostatečném odstupu od tepelného zdroje, příp. je 

použita tepelná  a nehořlavá izolace ?

Co dělat, když začne v komíně hořet?
Urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Za-

volejte na linku 150 nebo 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít 
k  jeho popraskání nebo i  výbuchu. Do  příjezdu hasičů je možné krotit plameny 
vhazováním písku vymetacími dvířky nebo ze střechy komína. 

Jak podchytit požár včas?
Základem požární bezpečnosti je dodržování bezpečnostních pravidel a opatření, 

které omezují riziko vzniku požáru v domácnostech.
Každý vlastník objektu by měl pečovat o  řádný technický stav stavby a  jejich 

technických zařízení. Ke včasnému zjištění vzniklého požáru je dobré si domácnost 
vybavit autonomními hlásiči požáru a detektory plynu. 

K dnes již nezbytným pomůckám domácností patří prostředky pro hašení, jako 
jsou přenosné hasicí přístroje a spreje. Přesné informace týkající se vybavení stavby 
hasicími přístroji a  zařízením autonomní detekce a  signalizace podává Vyhláška 
č. 23/2008Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. 

Další informace týkající se komínů naleznete na stránkách HZS ČR: www.hzscr.
cz/clanek/provoz-kominu-kourovodu-a-spotrebicu-paliv.aspx, nebo na  stránkách 
Společenstva kominíků ČR www.skcr.cz.

Bezproblémovou topnou sezonu přejí Hasiči Přibyslav
Fišar Miroslav

Jsme připraveni 
bezpečně zatopit?

17. listopad 2015
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Mezi oblíbené činnosti malých skautů patří sázení stromků. Na schůzkách se věnujeme, mimo jiné, poznávání přírody, její ochraně a péči o ni. 
Za 2. oddíl vodních skautů a skautek 

R enata Tvrdíková

 

Celý nadcházející rok 2016  

plný pohody, světla a přátelství 

 vám přejí členové  

1. oddílu Aldebaran 

 

 

 Přátelství je jediným tmelem, který kdy bude držet svět pohromadě. 
Woodrow Wilson 

Vodní skauti

Mladá přibyslavská kadeřnice Lenka Králová uspěla ve 13. ročníku mezinárodní 
soutěže Art Image Change International (AICHI). 

Z přibližně 850 startujících mistrů nůžek a hřebene se ve třech vyřazovacích ko-
lech probojovala až do  úplného závěru dlouhého klání - mezi dvanáct fi nalistek. 
Přitom toto mezinárodní soupeření podle znalců nemá v Evropě obdobu.

Úspěšná kadeřnice poskytla Přibyslavskému občasníku rozhovor:

– Jak soutěž probíhala, byla regulérní?
Organizátoři zabránili všemožným zákulisním tlakům. Jména kadeřníků a  jejich 

soutěžní čísla byla po losování zapečetěna. Také o modelky se metal los. Hodnocení 
bylo anonymní, žádný z porotců nevěděl, čí práci boduje. Jury nesměla být při česání 
v sále přítomna, modelku viděla teprve s proměněným image.
– Jaké jste si přivezla dojmy?

Ve vyhlášeném pražském Bomton studiu panovala skvělá atmosféra, získala jsem 
nové zkušenosti a přátele, užila jsem si to a dostala odvahu a chuť do dalších pro-
fesních soupeření.
– Kde jste se vyučila? 

Na obchodní škole ve Žďáru nad Sázavou, obor kadeřník. 
– Jaké jsou dnes módní trendy v česání, jaké jste poznala na soutěži? 

V účesech jsou trvale módní všechny drdoly, různě pletené copy nebo vlny. V bar-
vách to jsou pastelové odstíny a pokud jde o střih, momentálně se nejvíc nosí jedna 
délka vlasů. 
– Je každá hlava originál?

Samozřejmě a navíc ji není možné oddělit od celkové postavy ženy, od toho, jaký 
má styl života, jak se vůbec pohybuje a  dokonce od  jejího úsměvu. K  osobnímu 
stylu života každému sluší něco jiného. Najít to, je výsledkem spolupráce kadeřnice 
a zákaznice.
– Česat hlavy - je to řemeslo nebo užité umění?

Soudím, že kadeřnictví, zejména ženské, vůbec není až tak prosté řemeslo, vstupu-
jeme na výtvarné pole, podívejte se, kolik je v galeriích portrétů žen od nejslavnějších 
malířů, bez účesu by nebyly. Hřebenem a nůžkami dotváříme krásu, byť velmi pomí-
jivou a dočasnou, protože žádný účes na hlavě není věčný.
– Sledujete odborné časopisy? 

Ano, prohlížím módní časopisy, na  internetu sleduji práci světových kadeřníků, 
nechci kopírovat, ale hledám inspiraci. 
– Už jste česala nevěsty na svatby nebo dámy na plesy? 

Ano, nevěsty bývají velké zákaznice, nevdávají se často, většinou poprvé a napo-
sledy. O to víc cítím odpovědnost za výsledek, který musí odpovídat nejslavnějšímu 
dni jejich života. Je dobré vědět, v jakých šatech se budou vdávat. Češu také slečny 
do tanečních, na maturitní plesy, k promocím a jiným významným událostem. 
– S jakým nářadím pracujete, kolik stojí kvalitní nůžky? 

Vybírám si kvalitní nářadí z dobrého materiálu a správně ergonomické, protože 

Mladá kadeřnice z Přibyslavi uspěla 
ve velké mezinárodní soutěži
Lenka Králová patří mezi dvanáct mistrů účesů

je velmi důležité, jak vám padnou nůžky do  rukou. Cena dobrých nůžek začíná 
na přibližně deseti tisících korunách a nůžky nejlepších značek stojí i hodně přes 
100 tisíc korun. Moje nůžky patří k těm dražším, jsou to moje „housle”, proto jsem 
na nich nešetřila. Jejich pořízení by se však mělo zúročit tím, že budou stejně dobře 
stříhat i za 40 let.
– Stává se, že zákaznice odejde nespokojena? 

Musím to zaklepat, tuto zkušenost zatím naštěstí nemám. Snažím se vyhovět kaž-
dému a individuálním přístupem případné nespokojenosti předejít. Pokud by se to 
náhodou stalo, nesouhlas s výsledkem přijmu a účes upravím. I pro můj vnitřní pocit 
je důležité, aby moje zákaznice byly spokojené a šťastné. 
– John Steinbeck v americkém cestopise Toulky s Charleym mluví s rozhněva-
ným otcem zlobícím se na syna, že chce být kadeřníkem. Steinbeck mu vysvětluje, 
že povolání je prestižnější, než si myslí - syn bude všechno vědět. Je kadeřnictví 
také zpovědnicí? Svěřují se zákaznice se svými starostmi a radostmi? 

Určitě ano, na kadeřnickém křesle řeč nestojí, zákaznice jsou sdílné a když mají 
ke kadeřnici nebo kadeřníkovi důvěru, s mnohým se svěří. Raději mám vypravování 
o radostných věcech a nad takovými se s mými zákaznicemi společně těšíme. 
– Co děláte po práci? Máte nějaké zájmy, koníčky?

S oblibou cvičím, ráda bývám s rodinou a přítelem, zajímám se o zdravý životní 
styl a také mě baví cestování. 
– Bolí kadeřnici večer nohy a ruce? 

Protože cvičím a snažím se udržovat v kondici a relaxuji, tak prozatím velmi zřídka. 

Za rozhovor poděkoval: 
Ivo Havlík

 Lenka Králová pracuje v nedávno otevřeném salonu naproti radnici na přibyslavském 
náměstí, snímek ji zachytil u tréninkové hlavy, na níž „rostou” opravdové ženské vlasy.

Foto: Ivo Havlík
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Letošní velmi suché léto spolu s  vysokými letními teplotami 
a semenným rokem u smrků vyvolalo masivní usychání porostů 
s následným napadením podkorním hmyzem.  Je na vlastnících 
lesů, zda se jim podaří ochránit lesní majetky před kůrovcovou 
kalamitou, nebo zda svoji liknavostí dopustí, aby kůrovci znehod-
notili výsledek dlouholeté péče o porosty.  Vlastníci lesů jsou mimo 
jiné povinni aktivně vyhledávat, evidovat a likvidovat hmyzem na-
padené stromy a činit opatření, aby se hmyzí škůdci nešířili.  Co 
to v praxi znamená? Jak by se měl odpovědný vlastník v okamži-
ku, jako je tento, zachovat? Měl by samozřejmě spolupracovat se 
svým odborným lesním hospodářem. Pokud jeho jméno nezná, 
tak mu ho jistě sdělí na odboru životního prostředí na pověřeném 
městě. Dále by vlastník měl provádět pravidelnou kontrolu svého 
majetku v intervalu 10 až 14 dnů. Postup žíru kůrovců je překva-
pivě rychlý a  čím vyšší teplota, tím je vývoj podkorního hmyzu 
rychlejší. V  případě zjištění souší nebo chřadnoucích stromů 
(na některých je pouze několik suchých větví či výron smůly), je 
nutno velmi rychle provést jejich těžbu a dříví napadené kůrov-
cem co nejdříve z  lesa odvézt. Je dobré i  likvidovat klest, neboť 
v silnějších větvích často dochází k vývoji menších druhů kůrovců. 
Je třeba počítat s faktem, že se na stejném místě po krátkém čase 
objeví další souše a to často za několik málo dnů. Z dikce „lesního 
zákona“ jsou vlastníci povinni kůrovci napadené stromy zpraco-
vat do konce března příštího roku. Zkušenost mi však říká, že je 
třeba nečekat na jaro a udělat v lese pořádek co nejdříve. Důvody 
jsou dva. Prvním důvodem je dobré počasí, kdy na polích nejsou 
plodiny, a pole lze využít k přibližování a skládkování dříví. Na jaře 
bude půda promočená a na polích a loukách bude vznikat škoda. 
Druhým důvodem je vysoká pravděpodobnost poklesu cen dří-
ví. Troufnu si tvrdit, že v období měsíců května a června příštího 
roku bude kůrovcové dříví velmi těžce prodejné. Po provedené 
větší těžbě je třeba provést prevenci například v podobě vyvěšení 
odchytového lapače. Vlastník, který vytěžil 3 kůrovcové stromy,  
lapač pořizovat nemusí. Komu však těžbou vznikla holina o ploše 
několika arů, měl by  lapač instalovat. O tomto je třeba se poradit 
se svým odborným hospodářem a ten vám poradí, zda je třeba 
lapač instalovat a do kterého místa.

Pokud vlastníci budou aktivní a zodpovědní a pokud nám ještě 
trochu pomůže příroda studenou zimou a vlhkým jarem, věřím, 
že kůrovcová kalamita na Vysočině nepropukne. 

Lesu zdar!
Ing. Jiří Svoboda

 ředitel LDO Přibyslav

Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP, jsem ráda, že vás mohu po měsíci zase trochu 
poinformovat o tom, co se u nás v kulturním zařízení událo. A samozřejmě i co nás čeká v prosinci. 

Na úvod musím začít malými výherci říjnových soutěží, které jsme losovali hned začátkem listopadu. 
Děti vyplňovaly pohádkový kvíz a také tvořily krásné knihovní skřítky, kteří jsou k vidění v prosklené 
vitríně v knihovně. Vítězi pohádkového kvízu za 1. stupeň se staly Eliška Homolková z 5. A, Veronika 
Němcová z 3. C a Anna Řezníková z 1. A. Z dětí z druhého stupně jsme losovali pouze jednoho vý-
herce – stala se jím Simona Marincová z 9. A. Děvčatům moc gratulujeme, pokud si ještě nevyzvedla 
ceny, čekají na ně v knihovně. Za krásné skřítky získávají cenu tito malí umělci: sourozenci Březkovi, 
Anička a Ema Žákovy, Káťa Ronovská, Míša Ronovská, Daneček Zrzavý a Matoušek Zrzavý. Moc 
a moc jim děkujeme za krásnou výzdobu knihovny. I na ně čekají v knihovně odměny. Doufáme, že se 
příště (v březnu) opět všichni zúčastní.

První listopadovou středu se u nás sešly maminky s dětmi z KVC Harmonie a tentokrát si děti jenom 
pohrály a maminky popovídaly. Nějaké jednoduché tvoření pro děti si necháme až na nový rok, pro-
tože naše prosincové setkání se ponese v mikulášském duchu! Nebo spíše čertovském? Děti se musí 
nechat překvapit a já doufám, že byly celý rok hodné a zaslouží si i nějakou malou odměnu. Mikulášské 
setkání se uskuteční tradičně první středu, tzn. 2. prosince od 8:30 do 11:00. 

V den s krásným datem 11. 11. se k nám přišly podívat děti z mateřské školy z oddělení Rybičky. Pů-
vodně jsem pro ně měla nachystané povídání o svatém Martinovi, o tradicích, zvycích a pranostikách 
a k tomu ještě pracovní list. Ale hned jak dorazily, bylo jasné, že jsou ještě moc malinké na takovou porci 
informací. Takže jsme si trochu přiblížili, jak to v knihovně vůbec chodí, a i na toho Martina došlo – děti 
mi vyprávěly, jak se v tento čas podává ke slavnostnímu obědu husa, jak byly na lampionovém průvodu 
nebo na čem by měl sv. Martin přijet a co to vlastně znamená. Bylo to moc pěkné setkání a v knihovně 
se na ně budeme zase těšit. 

Během listopadu jste také měli možnost navštívit s dětmi v kině animovaný fi lm, vyrazit si na další 
divadelní představení v rámci Divadelní Přibyslavi, zhlédnout fi lm v rámci fi lmového klubu nebo se 
zúčastnit vernisáže výstavy betlémů a panenek v Kurfürstově domě. Poslední listopadovou neděli se 
také slavilo s Večerníčkem v kulturním domě – zábavný program si pro vás nachystali členové Přibyslav-
ských pimprlat. A později odpoledne se už na náměstí rozsvítil krásný vánoční strom za doprovodu 
písníček a básniček v podání dětí a učitelů z místních MŠ, ŠD, ŠK a ZUŠ. 

Zmiňovaná vernisáž se konala v pátek 27. listopadu dopoledne za účasti veřejnosti a dětí z MŠ, které 
si za pomoci paní učitelek připravily program. Výstava betlémů a panenek potrvá do 8. ledna 2016, 
určitě si ji nenechte ujít. 

A co nás čeká v prosinci? Hned v sobotu 5. prosince se můžete opět těšit na vyhlášené Přibyslavské 
peklo! V čase od 17:00 do 19:30 hodin jste srdečně zváni do sklepů pod radnicí, kde na vás čeká 
strašení, ale i nadělování, občerstvení, soutěž a dílna. Děti do 6 let mají vstup zdarma, ostatní děti platí 
10 Kč a dospělí 20 Kč. Tuto akci pro vás připravují skauti ze střediska Goliath Přibyslav. 

V neděli 6. prosince od 17:00 se bude v kulturním domě konat slavnostní vyhlášení diváka Diva-
delní Přibyslavi 2015, stejně tak bude vyhlášen výherce celoroční soutěže z občasníku „Putování 
za minulostí“. Šťastně vylosovaní se mohou těšit na zajímavé ceny. 

Ve čtvrtek 10. prosince od 18:00 hod. nás čeká v kulturním domě Hudební intermezzo v podání 
místní ZUŠ s názvem „V tanečním rytmu“.

V sobotu 12. prosince od 17:00 hodin bude v kulturním domě v kině k vidění zábavný animovaný 
fi lm Mimoni! Rozhodně není jen pro děti, nenechte si ho ujít, určitě se pobavíte. Vstupné 50 Kč. 

O  týden později, v  sobotu 19. prosince, bude v  letošním roce promítán poslední fi lm v  rámci 
fi lmového klubu – můžete se těšit na restaurovanou verzi fi lmu Vynález zkázy režiséra Karla Zemana.

A následně se můžete již naladit na ryze sváteční notu. A k tomu by mohla přispět i předvánoční 
tvořivá dílnička v knihovně! Zdálo se, že v říjnu děti i  jejich rodiče dílničky docela zaujaly, rozhodli 
jsme se proto, že do konce roku ještě jednu uspořádáme. Konat se bude v pondělí 21. 12. od 14:30 
do 16:30 a vyrobíme si krásného sněhuláčka. Těšíme se na vás. 

V knihovně pro vás mezi svátky budeme takto: 
–  v pondělí 21. 12. a v úterý 22. 12. Tu pro vás budeme v obvyklém čase, ve středu 23. 12. do 15.30 
–  od čtvrtka 24. 12. do neděle 27. 12. bude zavřeno
–  v dalším týdnu bude knihovna otevřená v pondělí 28. 12. a v úterý 29. 12. jako obvykle a ve středu 

30. 12. do 15.30
–  od čtvrtka 31. 12. do neděle 3. 1. 2016 bude zavřeno
 
Do knihovny jsme ještě před koncem roku objednali mnoho nových knih, v době psaní příspěvku 

však ještě nedorazily. Nemohu vám tedy přesně přiblížit, o které čtivo půjde, ale určitě se zastavte, 
věřím, že si vyberete. Máte se na co těšit.

Krásné prožití vánočních svátků a mnoho štěstí v novém roce vám přejí všichni zaměstnanci KZMP. 
Děkujeme vám za přízeň.

Markéta Gögeová
 knihovnice

Po roce Vánoce…Pravidelná péče o les zabrání 
šíření kůrovců
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Období zimní čili vánoční
Zima vyžaduje vydatnější stravy, jako jest maso vepřové se zelím a knedlíkem, 

uzené s  hrachem a  skopové. Kvůli změně jídelního lístku upravuje se někdy 
zvěřina, slepice neb svíčková pečeně.

K hostinám máme kapouny, krocany, z ryb jsou kapři nejchutnější. K úpravě 
moučných pokrmů používáme ořechů, kaštanů, jablek, oříšků a pomerančů. 
V zimě pečeme vánočky a smažíme koblihy. Saláty děláme: bramborový, cele-
rový a z červené řepy.

Začátkem prosince začínáme péci cukroví na ozdobu vánočního stromečku 
a to hlavně sněhové. Jsme - li lépe fi nančně zajištěné, můžeme si zadati nějaké 
pečivo na stromeček u cukráře popřípadě zakoupiti vkusné čokoládové fi gurky 
balené do barevných staniolů. Ty jistě potěší nejvíce děti. Dobrá hospodyně 
však také s předstihem přemýšlí, čím uctí rodinu o vánočních svátcích. Je to 
velice důležité udělati si rozpis potravin, aby se nenakoupily  zbytečnosti, které 
by pak mohly lehce podlehnouti zkáze. Proto je dobré sestaviti si jídelníček 
dopředu. Pro méně zkušené hospodyňky proto nabízím návod:

Štědrý večer
Polévka rybí
Vejce nadívaná
Hlemýždi nadívaní
Kapr na černo s litickým knedlíkem neb polentou
Ryba smažená se švestkami a salátem celerovým
Závin z máslového těsta
Ořechový věnec
Vánočka, jablka, hrušky, ořechy

Boží hod vánoční
Polévka se svítkem dvojitým
Hovězí maso obložené okurkami a naloženými hříbky
Mléková omáčka křenová s nudlemi
Krocan s nádivkou
Kompot, salát bramborový
Krémový koláč
Vinný dort 

Svátek sv. Štěpána
Polévka mozečková s houskou
Svíčková pečeně s makarony a lívanečky z parmezánského sýra
Kapoun. Kompot, brusinky
Nákyp citronový s vinnou pěnou
Nákyp z bramborové mouky s vinnou pěnou

Pro koledníky:
Vánočka, drobné cukroví, jablka, hrušky, ořechy

Doufám, že mé rady a návody ku vaření pro celý rok vám udílené,  byly vám, 
mladým hospodyňkám k užitku. Loučí se s vámi Anna Drůbková, vdova po ře-
diteli Školy dívčí na Smíchově. Tuto knihu jsem vydala dne 22. prosince 1915 
a brzy bude následovati další.

redakce PO

Mladá hospodyňka 
na počátku 20. století

Zubní pohotovost Havlíčkův Brod 
– prosinec 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

 Putování 

 za minulostí

          C
ELOROČNÍ SOUTĚŽ PRO ČTENÁŘE 

 PŘIBYSLAVSKÉHO OBČASNÍKU 

V ROCE 2015

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

Anna Šauerová, ICMM Přibyslav

(použit původní pravopis – pozn. redakce)

V listopadovém čísle jsme uveřejnili poslední dvě fotografi e naší malé čtenář-
ské soutěže. V neděli 6. prosince v 17.00 hodin v kulturním domě proběhne 
setkání s úspěšnými luštiteli. Zároveň se tohoto přátelského posezení zúčast-
ní i soutěžící o titul „Nejvěrnější divák“ přehlídky Divadelní Přibyslav 2015. 
Děkujeme všem, kteří se obou soutěží zúčastnili. Přejeme jim i vám ostatním 
příjemně prožité svátky vánoční i nadcházející rok 2016. 

Anna Šauerová
KZM Přibyslav a redakce Přibyslavského občasníku

Správné odpovědi na soutěžní snímky 11 a 12:
1.  Na první fotografi i je portrét PhDr. Oldřicha Málka a na druhé (muž s knír-

kem) MUDr. František Půža
2.  Do povědomí místních obyvatel se MUDr. F. Půža zapsal hlavně jako autor 

Kroniky přibyslavské a  PhDr.  Oldřich Málek se zasloužil o  probádání staré 
štoly pod farou a jako autor mnoha historických statí o našem městě a  jeho 
okolí  

3.  Oba dva pánové byli rodáky našeho města, které spojoval zájem o historii to-
hoto koutu Vysočiny.  

Výherci jedenáctého kola čtenářské soutěže: 
1.  Hana Strašilová, Dobrá
2.  František Košťál, Přibyslav
3.  Karel Šmíd, Přibyslav

   U
KONČENÍ 

SOUTĚŽE
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HRACÍ KOUTEK
Milí luštitelé, zdravím vás naposledy v tomto roce. 
I na prosinec jsme si pro vás připravili trochu luštění a hádání. Tak směle do toho ☺

Řešení: 1. Hádanky: a) Lední medvěd, b) Žirafa, c) Zebra, d) Slon; 2. Čtverečky: Ježíšek; 3. Žabky: První a poslední žabka.

3.  Žabky si v dešti vyšly na procházku. 
Najdete dvě, které jsou úplně  stejné?

(Zdroj: Ljuba Štíplová: Knížka plná her, str. 68)

a) BÍLÝ KOŽICH HUŇATÝ
 OD HLAVY AŽ PO PATY.
 SEVERNÍCH POBŘEŽÍ KRÁL,
 KAŽDÝ TULEŇ SE HO BÁL.

b) KOUKÁ NA SVĚT Z VELKÉ VÝŠKY,
 KOŽICH BARVY PAMPELIŠKY,
 NA NĚM HNĚDÉ ZÁPLATY,
 AŽ ŠEST METRŮ MÁ PO PATY.

c) NA CESTĚ NESKOTAČÍ,
 KUDY MÁME PŘEJÍT, ZNAČÍ.
 V ZOO BÝVÁ ZA PLOTY,
 NA CESTÁCH CHRÁNÍ ŽIVOTY.

d) JE TO ŠEDÉ, JE TO ZVÍŘE,
 ŽÁDNÁ MYŠKA SKRYTÁ V DÍŘE.
 MYŠ JE DROBNÁ ZA PLOTEM,
 ON VELIKÁN S CHOBOTEM.

(Zdroj: Michaela Klimková: Hravá encyklopedie Zví-
řata aneb Chytrohrátky se zvířátky; str. 6, 15, 19, 43)

1. Hádanky 
o zvířátkách

2.  Srovnejte čtverečky podle velikosti 
(od největšího po nejmenší) 
a z písmenek uvnitř získáte tajenku!
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Mezinárodní den nevidomých a slabozrakých je v kalendáři stano-
ven na 13. listopad. Pověrčiví lidé by mohli z tohoto dne mít trochu 
obavy, protože letos toto datum připadlo na  pátek. Pro mě to byl 
příjemný den a dá se říci, že i výjimečný.

V pátek 13.  listopadu ve 13 hodin se konal malý, symbolický křest 
sbírkového pejska, který stojí v prodejně COOP na náměstí v Přibysla-
vi. Když jsme o umístění kasičky v Přibyslavi uvažovali, napadlo nás, 
že i  tento pes- neživý, ale užitečný a hezký- by měl mít jméno. Díky 
ochotě a vstřícnému postoji vedení zdejší základní školy byla vyhláše-
na anketa. Žáci prvního stupně navrhovali různá jména a každá třída 
z několika návrhů vybrala jedno. 

Kdyby byl pejsek urozeného rodu, mohl by se jmenovat Super-
čumáček Lajka Slepík Antara Sonsík Hačiko Pomocníček Duff y l., 
všechna tato nápaditá a hezká jména děti ze sedmi tříd navrhly. My 
jsme ale museli vybrat jediné a nebylo to vůbec jednoduché. Nakonec 
vyhrálo jméno z 5. C, krátké a lehce zapamatovatelné – DUFFY. Do-
konce se v něm ozývá psí štěknutí. 

Prvním štědrým dárcem do  kasičky byla paní 
Edita Ouvínová z  městského úřadu. Požádali 
jsme ji, jestli by byla tak hodná a stala se Duff yho 
kmotrou. Paní Ouvínová nám udělala radost, při 
symbolickém křtu zavěsila pejskovi kolem krku 
jmenovku a věnovala mu i malý zvoneček pro štěs-
tí. Přišla i paní učitelka Šustáčková s dětmi z 5. C, 
všichni jsme se vyfotografovali a bylo hotovo.

Duff y stojí na svém místě v obchodě, připravený 
plnit své poslání. Každá mince, kterou do kasič-
ky vhodí štědrý dárce, pomůže naší organizaci 
v práci pro zrakově handicapované a při výcviku 
vodících psů.

Děkuji vedoucímu prodejny panu Henzlovi 
za vstřícnost a ochotu, stejně tak vedení základní školy a všem dětem, které se zúčastnily ankety. Díky sponzorům 
z několika přibyslavských prodejen můžeme děti odměnit drobnými dárečky. Jsou to: Cukrárna Fontána, Papírnictví 
Ivana Fejfarová, Moden, Pneuservis Praktik a Stavebniny Václava Karla.

Poděkování zaslouží všichni ochotní, tolerantní a  vlídní lidé kolem nás, kterým přeji krásné a  radostné Vánoce, 
mnoho štěstí a zdraví do nového roku.

Za SONS Havlíčkův Brod
Marie Heilandová

Občas jsem psávala do  Farního listu takové 
vzpomínání na  to, jak se žilo za  našeho dětství 
a mládí. Vzpomínání na rodinu, školu, práci, zába-
vy, zvyky. Psala jsem o životě veselém i smutném 
– tak jak to čas přinášel. Byla jsem ráda, když vrs-
tevníci – tedy opravdu starší generace, se v těchto 
vzpomínkách nacházeli. Občas se i  stalo, že mi 
leckdo (i mně neznámý – většinou ženy) řekl, jak 
se mu to líbí a že zrovna tak se žilo u nich, zrovna 
tak se chovali jeho tatínek a maminka, tak se učili, 
tak se bavili, tak zlobili.

Vždy jsem psala (alespoň doufám) srozumi-
telně, ale spíš obecnou češtinou a  přímou řeč 
češtinou hovorovou. Pokud byl v redakci Farního 
listu pan Janáček, chápal to a respektoval ( jestli 
by opravil nějakou hrubku, byla bych jen ráda). 
Změnila se však redakce a já jsem najednou nad 
svým psaním zůstala překvapená. To jsem prostě 
nepsala já! T akhle se u  nás nemluvilo! Bylo to 
„opravené“ a upravené do spisovné češtiny a úpl-
ně to tahalo za uši. Alespoň mne. Rozhodně to byl 
nepatřičný zásah a tehdy mě to moc mrzelo. Mlu-
vila jsem o tom s panem farářem Kubešem, který 
řekl, že to vyřídí a abych psala dál. Příští článek už 
nebyl necitelně upravený, ale pro změnu tam bylo 
napsáno, že jsem to připravila. Vždycky jsem ode-
vzdávala věc hotovou a ne jen něco připraveného. 

Tak to je vysvětlení mého odmlčení. Možná ně-
kdo řekne, že jsem malicherná, ale když já bych se 
nerada za své psaní styděla.

Marie Voralová

Proč jsem přestala psátPejsek už má jméno

Co je to Utín? Taková otázka už pořadatele festivalu Utínground nezaskočí, jsou 
na ni zvyklí –  Utín je přece hvězdná zastávka mezi New Yorkem a Prahou! Aspoň 
tak se to jeví už mnoha osobnostem české alternativní hudby, které vystupovaly 
na festivalu Utínground… Naposled Iva Bittová, světově uznávaná česká zpěvačka, 
houslistka a herečka, která před několika lety přesídlila do USA. V Utíně vystoupila 
14. listopadu s kapelou Čikori, se kterou obnovila před nedávnem spolupráci. Skvě-
lí muzikanti podtrhli svým profesionálním a  citlivým výkonem originalitu projevu 
Ivy Bittové a zcela zaplněný sál „kulturáku“ v Utíně si naplno vychutnal nevšední 
hudební zážitek.

Po  přestávce nutné pro výměnu techniky, během které se návštěvníci mohli 
pozdravit s přáteli, prohlídnout si výstavku obrazů Anežky Kunstarové a občerstvit 
se u  dobře zásobené kuchyně (opět vynikající gulášek!!!), zaplnil sál hutný zvuk 

chotěbořské kapely Shout The Blues Band se zpěvačkou Kateřinou Agudelo Ramí-
rez - a publikum dostalo chuť tančit. Shout The Blues Band spolu hrají už pár let, 
ale na svém projevu stále pracují a je to znát, jsou čím dál tím lepší. Však také ohlas 
u návštěvníků byl více než pozitivní.

Publikum nemuselo po skončení vystoupení Shout dlouho čekat na další porci 
hudby k  tanci – Tea Jay Ivo rozjel svou mašinu klasické rokenrolové muziky 50. 
a 60. let a parket se změnil v živoucí důkaz, že dobrá hudba nestárne. Vždyť kdo by 
vydržel jen tak v klidu sedět a poslouchat rokenrolové „pecky“!?! 

Ale to už se pomalu překulila půlnoc a závěr letošního Utíngroundu se nezadrži-
telně blížil… Pořadatelé si oddechli, že všechno dobře dopadlo, a návštěvníci se jen 
neochotně rozcházeli a rozjížděli domů – tak zase příště! 

Anna Šnýdlová

 Tea Jay Ivo Shout The Blues Band Iva Bittová a Čikori

UTÍNGROUND – TAK ZASE PŘÍŠTĚ!



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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Ani sváteční den, 17. listopad, nenechal některé sportovní příznivce doma na po-
hovce. V  naší sportovní hale jsme si připravili pořádnou oslavu jednoho typicky 
českého sportu - nohejbalu. Již v pondělí večer jsme se pečlivě připravili k zahájení 
1. ročníku nohejbalového turnaje trojic, který nesl název „Přibyslavská smeč 2015“. 
Původní kapacitu týmů jsme museli nakonec navýšit na 14 celků z širokého okolí. 
Bohužel, na všechny zájemce volné místo na startovní listině nezbylo. Turnaj jsme 
zahájili slavnostně ráno o  půl deváté nástupem týmů, které již byly rozlosovány 
do dvou skupin. První kolo se odehrálo na dvou připravených hřištích, nejlepších 
osm týmů postupovalo do play-off  na jednom hlavním hřišti. 

Týmem, který na náš turnaj dorazil z největší vzdálenosti, byla trojice Podolán-
ka – Praha. Již samotné první kolo ukázalo, že kvalita týmů je skutečně vyrovnaná 
a bojovalo se doslova o každý míč. Během pauzy na přestavbu hřiště jsme program 
obohatili o vystoupení mažoretek a chybět nesměl ani výborný domácí gulášek.

Po pauze jsme vyhlásili týmy, které se umístily na 14 – 9. místě. 
Nejlepších 8 pokračovalo do  zmíněného play-off , které bylo ještě vyrovnaněj-

ší a diváci se mohli bavit skutečně skvělými sportovními výkony. Vítězem se však 
mohl stát jen jeden celek - ten nejlepší. Pohár za první místo putoval do Ždírce nad 
Doubravou, protože nejlepším týmem našeho turnaje se stal tamní tým Tatran. 
Ostatní umístěné týmy naleznete v kompletních výsledcích. Všem patří poděkování 
za skvělé sportovní výkony a dodržování pořádku v hale.

Byl to velmi vydařený turnaj, na který slýcháme chválu od všech zúčastněných. 
Soutěžící si pochvalovali skvělé zázemí sportovní haly, připravenost hřiště a hlavně 
perfektní přípravu herního systému a bodování. Vyhnuli jsme se zbytečným zdrže-
ním a zásadním chybám. Vzhledem k úspěchu prvního ročníku  se pomalu musíme 
začít připravovat na další ročník, po kterém jistě bude poptávka.

Velké poděkování za  přípravu turnaje patří Mirkovi Petříkovi, který stojí právě 
za kompletní přípravou turnaje po stránce herního systému a za nasbírané ceny 
pro soutěžící. Další poděkování za  ceny patří městu Přibyslav, Amylonu, Pribině 
a pivovaru Rebel. Děkujeme.

Zúčastněné týmy: Tatran Ždírec nad Doubravou, Podolánka Praha, Vítanov, 
Olešnice, Ždírec nad Doubravou, Sokol Přibyslav, Amatéři Jihlava, Vrdy, Podmoky, 
Chotěboř, Jilem, Včelákov,  Havlíčkův Brod, JAM Vysočina.

Kompletní výsledky:
 1. Tatran Ždírec nad Doubravou
 2. Jilem
 3. Ždírec nad Doubravou
 4. Včelákov
 5. Havlíčkův Brod
 6. Chotěboř
 7. Vítanov
 8. Olešnice
 9. Sokol Přibyslav
 10. Vrdy
 11. JAM Vysočina
 12. Podmoky
 13. Podolánka – Praha
 14.  Amatéři Jihlava (ukončili účast dříve pro zranění hráče)

Veronika Vošická Buráňová 
ředitelka SZMP

Velice bych chtěla poděkovat všem konkrétním návštěvníkům i celým kolektivům, 
kteří v  roce 2015 zavítali na koupaliště, sportoviště a  samozřejmě i do sportovní 
haly. Pevně doufáme, že jste u nás byli spokojeni a že se v roce 2016 znovu shledá-
me. Byl to pro mne první rok plný změn i administrativy, během něhož jsem však 
měla možnost se utvrdit v tom, že práce pro Sportovní 
zařízení v Přibyslavi je pro mne přínosem i obrovskou 
zkušeností. Mé poděkování samozřejmě patří i  všem 
pracovníkům a mým kolegům, kteří jsou velkým příno-
sem pro chod zařízení, a během roku jsem se na jejich 
práci mohla spolehnout. V následujícím roce se samo-
zřejmě chystáme dodržovat zavedenou kvalitu služeb, 
ale otevřeni jsme i  novým nápadům a  připomínkám. 
Závěrem bych Vám všem chtěla popřát krásné prožití 
vánočních svátků, hlavně hodně zdraví a rodinné po-
hody v roce 2016.

Veronika Vošická Buráňová 
 ředitelka SZMP

PODĚKOVÁNÍ

Nohejbal v naší sportovní hale
Přibyslavská smeč 2015
17. listopadu 2015
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V neděli 8. 11. 2015 jsme se s příznivci tradičního dvanáctiboje sešli v sokolovně 
v Přibyslavi. Připraveny pro ně byly 3 vzduchovky a 3 lapače střel. Konal se totiž již 
tradiční souboj právě ve střelbě.

Startovní listina obsahovala 11 mužských a  7 dámských jmen. Na  zmiňované 
závodníky čekaly celkem 3 disciplíny střelby. Po  zkušebních střelách následovala 
střelba vleže, poté závodníci zaklekli a v závěru střelby mířili na terče vestoje. Nej-
úspěšnějším „ležícím“ střelcem byl Josef Moštěk, jehož skóre bylo 44 bodů. Velmi 
zajímavého výsledku však dosáhla paní Růžena Stehlíková, která překonala i všechny 
pány výsledkem 47 bodů. Nejlepším klečícím střelcem se stal pan Petr Loužecký st. 
s výsledkem 45 bodů. Závěrečná disciplína prověřila klid v rukou všech závodníků. 
Nejlepšího výsledku však dosáhl jen jeden - pan František Holcman, který vstoje 

nastřílel nádherných 46 bodů z 50. Celkově právě tento střelec nastřílel nejvíce bodů 
(132) a stal se tak absolutním vítězem nedělního klání. Velmi musíme poděkovat 
i úspěšným dámám, které taktéž podaly skvělé výkony. Vítězkou této kategorie se 
stala paní Růžena Stehlíková.  

Děkujeme za zapůjčení sokolovny.

Znovu se setkáme v sobotu 12. prosince od 16.30 hodin ve sportovní hale, kde 
pro závodníky bude připraven turnaj v šipkách.  Těšíme se na v ás!

Bc. Veronika Vošická Buráňová
ředitelka SZM Přibyslav

MUŽI
PŘÍJMENÍ JMÉNO LEŽ KLEČ STOJ CELKEM POČET BODŮ
HOLCMAN FRANTIŠEK 43 43 46 132 100
LOUŽECKÝ PETR ST. 43 45 34 122 95
LOUŽECKÝ PETR ML. 43 41 35 119 90
MOŠTĚK JOSEF 44 40 34 118 87
ŠUBRT PETR 43 41 31 115 84
ŠRÁMEK ROMAN 35 41 37 113 82
HÁNĚL TOMÁŠ 38 35 34 107 80
PLACHTA MAREK 41 27 38 106 78
VÁBEK JAROSLAV 36 34 33 103 76
HRENIC ONDŘEJ 38 4 25 103 76
VOSMEK LUKÁŠ 36 30 34 100 74

ŽENY
PŘÍJMENÍ JMÉNO LEŽ KLEČ STOJ CELKEM POČET BODŮ
STEHLÍKOVÁ RŮŽENA 47 41 37 125 100
SEDLÁKOVÁ LENKA 41 40 29 110 95
VOSMEKOVÁ KLÁRA 25 33 35 93 90
MORAVCOVÁ GABRIELA 19 31 30 80 87
MOŠŤKOVÁ MIROSLAVA 36 20 22 78 84
ŠUBRTOVÁ ELIŠKA 33 27 17 77 82
STEHLÍKOVÁ NATÁLIE 26 20 11 57 80

DVOJICE
PŘÍJMENÍ POČET BODŮ
HOLCMAN + SEDLÁKOVÁ 100
MOŠTĚK JOSEF + MIROSLAVA 95
PLACHTA + VOSMEKOVÁ 90
ŠUBRT + ŠUBRTOVÁ 87

Dvanáctiboj - střelba
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Této disciplíny se zúčastnilo 24 závodníků. Disciplina se skládala ze 3 částí – hod kriketovým míčkem, hod 
oštěpem a vrh koulí (nejmladší děti vrhaly petanque koulí).

Výsledky:
KATEGORIE: nejmladší děti 

Poř. Příjmení Jméno Roč. HOD KRIKET. MÍČKEM Poř. HOD OŠTĚPEM Poř. VRH KOULÍ Poř. BODY

1. Šrámek Matěj 2009 14,01 m 1. 11,56 m 1. 4,52 m 2. 4

2. Havlíčková Denisa 2009 9,29 m 2. 4,90 m 2. 5,60 m 1. 5

3. Flekal Marek 2010 7,63 m 3. 3,23 m 3. 4,52 m 2. 8

4. Peňázová Veronika 2009 5,39 m 4. 1,95 m 4. 2,96 m 4. 12

KATEGORIE: DÍVKY – mladší
Poř. Příjmení Jméno Roč. HOD KRIKET. MÍČKEM Poř. HOD OŠTĚPEM Poř. VRH KOULÍ Poř. BODY

1. Šrámková Lucie 2006 13,17 m 1. 5,55 m 2. 3,98 m 1. 4 

2. Loužecká Amálie 2008 10,68 m 3. 6,31 m 1. 2,32 m 3. 7

2. Peňázová Kristýna 2006 12,00 m 2. 5,01 m 3. 2,85 m 2. 7

KATEGORIE: DÍVKY – starší
Poř. Příjmení Jméno Roč. HOD KRIKET. MÍČKEM Poř. HOD OŠTĚPEM Poř. VRH KOULÍ Poř. BODY

1. Körberová Aneta 2001 24,24 m 4. 19,46 m 1. 7,42 m 1. 6

1. Čeloudová Nela 2000 27,75 m 2. 18,92 m 2. 7,17 m 2. 6

3. Pejzlová Monika 2003 40,05 m 1. 14,08  m 5. 6,81 m 3. 9

4. Havlíčková Tereza 2003 25,59 m 3. 17,38 m 3. 4,38 m 7. 13

5. Čeloudová Pavla 2002 23,18 m 5. 10,30 m 7. 6,42 m 4. 16

6. Loužecká Terezie 2003 17,42 m 6. 11,25 m 6. 4,56 m 6. 18

7. Loužecká Viktorie 2003 17,41 m 7. 15,34 m 4. 3,52 m 8. 19

8. Havlíčková Marta 2001 16,25 m 8. 8,73 m 8. 5,09 m 5. 21

KATEGORIE: CHLAPCI – mladší
Poř. Příjmení Jméno Roč. HOD KRIKET. MÍČKEM Poř. HOD OŠTĚPEM Poř. VRH KOULÍ Poř. BODY

1. Körber Pavel 2005 22,73 m 1. 15,95 m 1. 4,24 m 2. 4

2. Havlíček Marek 2004 22,03 m 2. 15,00 m 3. 4,91 m 1. 6

3. Havlíček Radek 2006 20,82 m 3. 14,35 m 4. 3,11 m 3. 10

4. Vojkůvka Tomáš 2008 17,71 m 5. 12,46 m 5. 3,06 m 4. 14

4. Flekal Jakub 2006 16,48 m 6. 15,22 m 2. 2,66 m 6. 14

6. Novák Jakub 2007 18,72 m 4. 10,01 m 6. 2,70 m 5. 15

KATEGORIE: CHLAPCI – starší
Poř. Příjmení Jméno Roč. HOD KRIKET. MÍČKEM Poř. HOD OŠTĚPEM Poř. VRH KOULÍ Poř. BODY

1. Novák Marek 2000 45,00 m 1. 38,90 m 1. 9,84 m 1. 3

2. Loužecký Richard 2001 31,95 m 2. 23,53 m 2. 7,01 m 2. 6

3. Loužecký Filip 2003 31,37 m 3 22,30 m 3. 6,12 m 3. 9

Poslední dvě discipliny proběhnou ve stejný den a to v sobotu 12. 12. 2015. Zároveň vyhodnotíme celkové 
výsledky 3. ročníku Přibyslavského dvanáctiboje Junior. Více na přiložené pozvánce.

Loužecký Petr ml., Kristýna Loužecká
tel.: 732 40 18 36, facebook: Přibyslavský dvanáctiboj Junior

Dvanáctiboj Junior – 10. disciplína – VRHAČSKÝ TROJBOJ 1. 11. 2015
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AUTODÍLNA DOBRÁ 

Směr Žižkovo pole 
 

Nabízíme:   NOVĚ Geometrie náprav 

                           opravy karoserií 
                           opravy motorů a převodovek 
                           výměny olejů a kapalin 
                           příprava a zajištění STK 
                           výměna autoskel 
                           autoelektrika a diagniostika vozidel 
                           přezouvání a vyvažování pneumatik 
                           prodej nových pneumatik 
                           odtah vozidel 

 
 

Pracovní doba dle dohody 
 

Tel.: 732 802 218 

  
VeterinaPolná
VETERINÁRNÍ AMBULANCE POLNÁ
MVDR. ALENA ZEMANKOVÁ

www.veterinapolna.cz

736 53 92 52
736 46 99 53

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

Zřídili jsme nejmodernější
rentgenologické pracoviště 

v Polné.

Přijďte se přesvědčit!

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

         www.facebook.com/ 
            veterinapolna
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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: 

 
 

 
OKAMŽITĚ KOUPÍME 

dům, chalupu či byt na Vysočině 
 

ZA HOTOVÉ PENÍZE  
 

Volejte zdarma 800 100 576 
Vyplatíme i exekuci, hypotéku 

Autodoprava GREGOR 
se sídlem v Brzkově 

PŘIJME 
řidiče sk. C (E výhodou) 
pro tuzemsko + SK. 
Praxe v oboru. 
tel. 724 916 160
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 Nástup možný ihned !

příjemnou pracovní atmosféru a dobré platové
podmínky
zázemí stabilní společnosti
pracovní smlouvu na dobu neurčitou
zaměstnanecké benefity (závodní stravování,
dovolená 20 dnů, příspěvek na penzijní připojištění).

Informace na tel.: 569 430 380 - ústředna
702 211 900 - manažer provozu
728 957 686 - vedoucí výroby

Výhodou platný zdravotní průkaz.

Nabízíme:Nabízíme:

Společnost hledá do svého provozu
v Ronově nad Sázavou pracovníky / ce do trvalého
pracovního poměru nebo na brigádu.
Jedná se o práci v potravinářské výrobě na balicí lince
v dvousměnném provozu.

Amylon, a.s.
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KERAMICKÁ DÍLNA 
Jana Březková 

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

(bývalé elektro a služby,nad kašnou) 

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

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

                                                 -kurzy keramiky 

  

Tel.: 608041810 
keramickadilna-jana@seznam.cz 

Provozní doba: 

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

www.keramickadilna-jana.nabizi.cz 

Mladá rodina hledá 
ke koupi rodinný dům 
či pozemek v Přibyslavi. 
Tel.: 605 207 378 
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„To světlo ve tmě svítí a tma jej nepohltila.“ 
(Jan 1,5) 

Betlémské světlo 
příjezd v sobotu 19. 12. 2015  

v 7.41 hodin vlakem do Přibyslavi 
  

 Vlaková stanice ČD Přibyslav 
  sobota od 7.41 hodin 

  Městská knihovna Přibyslav 
  sobota 9 – 11 hodin 

  Farní kostel Narození sv. Jana Křtitele v Přibyslavi 
 před každou mší svatou  
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prosinec 2015
KZM Přibyslav
I N F O R M U J E

PŘIPRAVUJE SE NA MĚSÍC LEDEN

* Filmový klub

* Tříkrálová sbírka

* Tříkrálový koncert

– od 1. prosince 2015 Burza knih – nákup až se 100 % slevou Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. prosince 2015 Co takhle jiskra/výstava zapalovačů Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. prosince 2015 Kostymérna otevřena pouze po tel. domluvě Kulturní dům KZM Přibyslav
– od 1. prosince 2015 TJ Sokol – pravidelné cvičení dle rozpisu Sokolovna TJ Sokol Přibyslav
– od 1. prosince 2015 Panenky – vášeň, potěšení, vzpomínka/výstava Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. prosince 2015 Kouzlo betlémů/ výstava Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 2. prosince 2015 v 8.30 h. V knihovně si můžeme i hrát Kurfürstův dům KVC Harmonie, KZM Přibyslav
– 5. prosince 2015 v 16.00 h. Mikulášská mše svatá s nadílkou Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 5. prosince 2015 v 16.30 h. Přibyslavské peklo Radniční sklepy Goliath Přibyslav a další
– 8. prosince 2015 ve 14.00 h. Tradiční vánoční posezení Zasedací sál radnice SPCCH ČR ZO Přibyslav
– 9. prosince 2015 v 18.00 h. Fyzioterapie a kineziotaping/přednáška Zasedací sál radnice MS ČČK Přibyslav
– 10. prosince 2015 v 8.00 h. Výlet do předvánočního Hlinska Sraz před radnicí SPCCH ČR ZO Přibyslav
– 10. prosince 2015 v 18.00 h. Hudební intermezzo Kulturní dům ZUŠ Přibyslav
– 12. prosince 2015 v 9.00 h. Mše svatá v DPS Společenský sál DPS ŘKF, PS Přibyslav
– 12. prosince 2015 v 8.00 h Potravinová sbírka Klubovna farní dvůr ŘKF, Aldebaran Přibyslav
– 12. prosince 2015 v 9.00 h. Dvanáctiboj Junior – Kuželky a šipky Sraz u ZŠ (od pošty) Dvanáctiboj Junior, SZMP
– 12. prosince 2015 v 16.30 h. Dvanáctiboj – šipky; zakončení Dvanáctiboje 2015 Sportovní hala SZM Přibyslav
– 12. prosince 2015 v 17.00 h. Mimoni/fi lm nejen pro děti Kulturní dům KZM Přibyslav
– 14. prosince 2015 v 8.30 h. Vánoční pásmo pro děti z MŠ MŠ Bezručova MŠ, ZUŠ Přibyslav
– 15. prosince 2015 v 17.00 h. Vánoční besídka ČČK Zasedací sál radnice MS ČČK Přibyslav
– 18. prosince 2015 v 15.00 h. Vánoční výstava Vestibul ZŠ ŠD a ŠK Přibyslav
– 19. prosince 2015 Betlémské světlo Viz plakát Aldebaran Přibyslav a další
– 19. prosince 2015 v 13.30 h. Svátost smíření Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 19. prosince 2015 ve 14.00 h. Pojďte s námi do Betléma – živý betlém Farní stodola ŘKF Přibyslav a další
– 19. prosince 2015 v 19.30 h. FK – Vynález zkázy/fi lm; Wunder Bar Band/koncert Kulturní dům FK, KZM Přibyslav
– od 20. prosince 2015 Nadační fond Generace 21 – sbírka Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 21. prosince 2015 v 18.00 h. Adventní koncert Farní kostel ŘKF, ZUŠ Přibyslav
– 24. prosince 2015 v 16.00 h. Dětská vánoční mše svatá Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 24. prosince 2015 ve 24.00 h. Půlnoční mše svatá Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 25. prosince 2015 8.00;9.30;18.00 h. Slavnost Narození Páně – mše svatá Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 26. prosince 2015 v 8.00;9.30 h. Svátek sv. Štěpána – mše svatá Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 26. prosince 2015 v 16.30 h. Kostel otevřen pro veřejnost Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 26. prosince 2015 v 19.00 h. Zpívejme všichni koledy Farní kostel ŘKF Přibyslav a další
– 31. prosince 2015 v 15.00 h. Děkovná mše svatá na ukončení roku 2015 Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 1. ledna 2016 8.00;9.30;18.00 h. Nový Rok – mše svatá Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 9. ledna 2016 od 14.00 h. Tříkrálová sbírka Město a okolí město Přibyslav
– 9. ledna 2016 v 18.00 h. Tříkrálový koncert Farní kostel ŘKF Přibyslav


