
Přibyslavský
O B Č A S N Í K ROČNÍK 

XXVI
ČÍSLO

301
ZDARMA

www.pribyslav.cz

1.  Zprávy z radnice

str. 3–7
2.  Základní škola

str. 8–9
3.  Ve školce se pořád 

něco děje

str. 10
4.  Jízdní řády

str. 14–15
5.  Sportovní zprávy

str. 20–23
6.  Inzerce

str. 24–25
7.  Pozvánky na akce

str. 25–26

Uzávěrka příštího čísla
je 20. 1. do 12.00 hod.

L E D E N  2 0 1 6

Foto: Michael Omes



Prosincové události ve fotografii LEDEN 2016Str. 2

Výstava

Čert v knihovně Div. představení – Dora N

Divadelní představení – Čert na zemi Divadelní představení – Otylka

Divadlo – Slavíme s večerníčkem Divadlo – závěrečný večer



Str. 3Zprávy z radniceLEDEN 2016

Vážení občané,
dovolte, abych nám všem popřál v novém roce 2016 nejen mnoho zdraví, štěstí a spoko-

jenosti, ale především optimismus a víru člověka v to dobré, co v každém z nás je. Přeji vám, 
aby byl váš nový rok naplněný vírou, že své štěstí máme především ve svých rukou, hlavách 
a srdcích.

Na posledním zastupitelstvu v roce 2015 bylo schváleno několik zásadních dokumentů. 
Rozpočet města Přibyslav na rok 2016, rozpočtové priority na tento rok a Strategie rozvoje 
města na rok 2016 – 2021.

Rozpočet na  rok 2016 je navržen s  příjmy ve  výši 67.685.273 Kč a  výdaji ve  výši 
61.485.273 Kč. V paragrafu 6409 jsou vyhrazeny prostředky, které budou směřovány do in-
vestic ve výši 21.815.132 Kč. Tyto prostředky se podařilo nashromáždit nejen díky předpoklá-
daným daňovým příjmům, ale i díky úsporám letošního roku. V roce 2016 počítáme s nejvyšší 
splátkou dluhu v tomto volebním období, bude činit 16.200.000 Kč

Na třetím čtení rozpočtu zastupitelé projednali návrh investičních priorit a následně od-
souhlasili realizaci těchto investic pro rok 2016: Chodník Utín, TDI pod Bramborárnou II 
– dokončení, propojka Nerudova – Seifertova, TDI K Hesovu - dokončení, Dolní Jablonná – 
oprava povrchů komunikací, dopravní hřiště – rekonstrukce, zateplení a rekonstrukce školní 
jídelny a bývalé družiny – vznik ZUŠ, parkoviště u DPS, TDI Dolní Jablonná, TDI Dobrá.

Podle toho, jak se podaří vysoutěžit cenu jednotlivých investičních akcí i podle předpo-
kládaných dotačních titulů, budou jednotlivé akce zařazovány do rozpočtu města Přibyslav. 
Doufejme, že nám dobře provedené soutěže umožní srazit cenu těchto zakázek natolik, že 
je zvládneme realizovat v roce 2016 všechny. Zároveň budu předkládat radě města záměry 
pro vypracování nových studií a projektových dokumentací. V tomto budeme vycházet i ze 
schválené Strategie města Přibyslav, která vznikala i za pomoci mnohých z vás. Její konečnou 
verzi naleznete na webových stránkách města Přibyslav.

Na závěr bych chtěl okomentovat ještě jednu záležitost, o které se psalo v Přibyslavském 
občasníku. V měsíci prosinci bylo krajským úřadem zrušeno předčasné užívání části stavby 
domu čp. 49 – tzv. Dělnický dům (hotel), které bylo vydáno stavebním úřadem v Přibyslavi. 
Vlastník nemovitosti má nyní právo odvolat se proti tomuto rozhodnutí a je pravděpodobné, 
že se celá věc bude řešit ještě po dlouhý čas. Osobně věřím, že v řešení obdobných sporů 
je primárně vždy důležitá oboustranná komunikace, slušnost a  i určitá velkorysost. Pevně 
věřím, že tyto ctnosti v sobě v roce 2016 nalezneme my všichni a dokážeme své problémy řešit 
v sousedském duchu tak, abychom nepoškozovali toho druhého a zároveň dokázali obhájit 
své zájmy. Věřím, že nám všem to s trochou tolerance půjde.

Martin Kamarád
starosta města

FORMULÁŘ – PŘIHLÁŠKA, SOUHLAS S UVEŘEJNĚNÍM (* povinné údaje)
elektronická verze formuláře na www.pribyslav.cz

Název subjektu *

(Kontaktní osoba)

Kontaktní adresa * (popřípadě otevírací doba)

Telefon, e-mail *

Webové stránky

Souhlasím s případným oslovením při výběrových řízeních, vypsaných ze strany města

ANO   NE 

datum, podpis ..............................................................................................................................................................

S optimismem do roku 2016

Připravujeme pro Přibyslavský občasník znovu vy-
dání přehledu místních podnikatelů. Žádáme proto 
zájemce, aby nám do 19. ledna 2016, zaslali potřebné 
údaje a souhlas k jejich zveřejnění na naši e-mailovou 
adresu – obcasnik@pribyslav.cz, popřípadě poštou 
– KZMP, Bechyňovo náměstí 45, 582 22 Přibyslav. Je 
nutná písemná forma, nestačí pouze ústní sdělení. Ti, 
kdo nám již své údaje  poskytli, nám mohou zaslat pou-
ze změny. Jejich údaje máme uloženy v naší databázi. 
Jak bude inzerce vypadat a které údaje potřebujeme? 
Viz formulář.

redakce KZM Přibyslav

PŘEHLED PŘIBYSLAV-
SKÝCH ŽIVNOSTNÍKŮ, 
FIREM A NEZISKOVÝCH 
ORGANIZACÍ

MÍSTOSTAROSTA NA RADNICI
každé PONDĚLÍ od 14:00 hod. do 16:30 hod.

schůzky v jiných termínech jsou možné, 
můžete volat na tel.: 728 264 579

a psát na e-mail:

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

Jednání o energetickém využití komunálního odpadu
V prosinci proběhla dvě jednání na téma využitelnosti komunálního od-

padu pomocí technologie tzv. pyrolýzy. Jednání inicioval pan místostarosta 
města Havlíčkova Brodu ing. Čeněk Jůzl. Projekt by řešil vybudování kotelny 
(nikoliv spalovny), která by efektivně využívala pro tento účel vytříděnou 
složku komunálního odpadu. V projektu by kromě zúčastněných měst fi gu-
rovalo více partnerů včetně investiční společnosti a fi rmy, která se zabývá 
zmíněnou moderní technologií. S  ohledem na  omezenou kapacitu naší 
skládky v  rámci odpadového hospodářství by bylo velmi vhodné zahájit 
přípravné kroky, které povedou k prodloužení životnosti skládky. Ideálním 
řešením by bylo ukládat jenom tu  složku komunálního odpadu, kterou již 
není možné vytřídit. Tento systém už několik let praktikují některé státy 
v Evropě, jejichž legislativa zakazuje ukládat netříděný komunální odpad. 
Vytřídění odpadu ve speciální třídírně, která spojuje několik typů procesů, 
je však poněkud fi nančně náročné. Spolupráce více obcí a dalších subjektů 
(podobně jak tomu bylo při vzniku samotné skládky) by jistě řešení tohoto 
problému usnadnila. Zástupci Přibyslavi a Havlíčkova Brodu vyjádřili zájem 
o spolupráci na tomto projektu.

 
Tisková konference města

Dne 2. prosince 2015 se konala pravidelná tisková konference města 
Přibyslav. Tématy TK byly: Investiční akce v Přibyslavi na rok 2016, infor-
mace ze Zastupitelstva města Přibyslav, situace ohledně přípravy zahájení 
těžby uranu a další témata. V dotazech novinářů se objevila také otázka, 
zda město připravuje vyhlášku o volném pohybu psů ve městě. Toto téma 
již projednávalo zastupitelstvo města a zmíněná vyhláška se připravuje. Je 
jisté, že se zabývá jenom malou částí náročného tématu. Sebedokonalejší 
zákon nebo vyhláška zůstanou jenom cárem papíru, pokud nebude vůle 
je dodržovat.

Ohleduplnost a cit pro soužití s druhými lidmi pramení ze základních 
principů slušnosti.

Přání do nového roku
Vážení občané našeho města, přeji vám hodně zdraví, lásku, pokoj a mír 

v novém roce. Ať vždy pro sebe máme vlídné slovo a úsměv. Přeji sobě 
i vám, abychom vytvářeli dobré vztahy mezi sebou navzájem a ty se pro 
nás staly jednou z nejdůležitějších hodnot. 

Michael Omes
místostarosta města

Prosincové ohlédnutí



Zprávy z radnice LEDEN 2016Str. 4

Návštěvnost webových stránek www.pribyslav.cz leden – listopad 2015
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad
6672 6085 6595 6611 6176 8227 8233 8396 7272 6109 6235

•  Dne 25. listopadu 2015 byla v bankomatu umístěném na přibyslavském náměstí 
nalezena větší částka peněz. Poctivý nálezce odevzdal tyto peníze na městském 
úřadu v Přibyslavi a pracovníci MÚ poté předali celý obnos peněžnímu ústavu, 
v jehož bankomatu byly peníze nalezeny. V letošním roce to byl už druhý, úplně 
stejný případ. Jak je vidět, jsou mezi námi ještě pořád slušní a poctiví lidé.

•  Rada města Přibyslav rozhodla vypsat výběrové řízení na provozovatele pouťo-
vých atrakcí na přibyslavské pouti v r. 2016. 

•  Město Přibyslav uzavřelo rámcovou smlouvu s Exekutorským úřadem Praha 5. 
Předmětem této smlouvy je zajištění exekutorské činnosti při vymáhání pohle-
dávek města Přibyslav. 

•  Zastupitelstvo města Přibyslav schválilo na  svém zasedání Obecně závaznou 
vyhlášku 5/2015 o  místním poplatku ze psů. Touto vyhláškou se mění termín 
splatnosti poplatku z 31. 3. na 30. 6. 

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ Přibyslav

Odbor výstavby a životního prostředí
Nová bezplatná služba pro stavebníky

Kraj Vysočina podpořil nasazení nové služby e-Utility Report, která umožňuje hro-
madné vytvoření žádosti o vyjádření k existenci inženýrských sítí v místě plánované 
stavby. Tato aplikace výrazně zjednoduší proces vyjadřování v  rámci stavebního 
nebo územního řízení a ušetří čas i fi nanční prostředky stavebníků a projektantů. 
Po zadání potřebných údajů systém vygeneruje žádost a vybraným správcům sítí 
na území Kraje Vysočina ji rovnou elektronicky odešle. Pro subjekty, které elektro-
nické žádosti nepřijímají, služba vygeneruje PDF soubory žádostí, které je možno 
vytisknout a odeslat poštou, nebo předat osobně. Žádosti jsou v souladu s platnou 
legislativou a obsahují veškeré informace potřebné pro vystavení vyjádření, které 
vyžadují stavební úřady k většině řízení dle stavebního zákona.

K podání žádosti postačí připojení na internet a běžný webový prohlížeč. Ovlá-
dání aplikace je jednoduché, intuitivní a doplněno nápovědou pro jednotlivé kroky.

Službu je možné využít zdarma a  vstup do  aplikace e-Utility Report naleznete 
na http://vyjadreni.kr-vysocina.cz. Odkaz na vstup do aplikace najdete též na webo-
vých stránkách Kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz (kliknout na „pokračovat dále 
na web“ a pod „doporučujeme“). Na závěr bych chtěl za celý odbor výstavby a ži-
votního prostředí popřát čtenářům PO hodně štěstí a zdraví v novém roce. 

Ing. Martin Firla
vedoucí OVŽP

Pečovatelská služba Přibyslav
V měsíci prosinci ovlivnilo běh pečovatelská služby dočerpávání dovolených, ov-

šem tato skutečnost nijak výrazně neovlivnila její chod. 
V sobotu 12. prosince proběhla v naší společenské místnosti adventní mše. 
Po celou druhou polovinu měsíce probíhaly v DPS Přibyslav vánoční setkání a be-

sídky. Stejně tak se jako každý rok uskutečnila večeře s obyvateli DPS. Na harmoniku 
nám zahrál jako každoročně p.  F. Zadák, kterému děkujeme. Během svátků byl 
nedělní provoz. To znamená, že každý den, včetně Štědrého dne docházela vždy 
v podvečer jedna z pečovatelek do práce, kde vykonávala běžnou pečovatelskou 
činnost. Mezi vánočními svátky, kdy školní jídelna nevařila, bylo pro klienty PS zajiš-
těno náhradní stravování z restaurace U Kubínů.

V závěru bychom vám rádi poděkovali za veškerou pomoc, ochotu, přízeň a to-
leranci, kterou jste nám během roku 2015 poskytovali. Zvláštní díky patří „rychlé 
rotě“ a celému městskému úřadu, Kulturnímu zařízení města Přibyslav, mateřské 
školce, Osivě a.s, restauraci U Kubínů, školní jídelně, základní škole, všem místním 
obvodním lékařům a mnoha dalším lidem, bez jejichž pomoci bychom nemohli dělat 
plnohodnotně svoji práci… děkujeme!

Celý kolektiv pracovníků Pečovatelské služby Přibyslav vám přeje klidný, příjemný 
vstup do nového roku a po celý rok 2016 zdraví a spokojenost. 

Bc. Karel Březina
vedoucí PS

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV
Odbor správy a údržby

Měsíc prosinec byl pro nás na zimní údržbu velice přívětivý, proto jsme se mohli 
věnovat čištění města, veřejných prostranství a dokončovacím pracím v úklidu spa-
daného listí a prořezu zeleně. Byl proveden prořez živého plotu podél chodníku pod 
hřbitovem v ulici Havlíčkova a na protější straně pod bytovými domy čp. 515, 514 
v ulici Havlíčkova. Během tohoto měsíce se vlivem silného větrného počasí vyskytly 
závady na střešních krytinách bytových domů a poruchy veřejného osvětlení. Jed-
nalo se konkrétně o bytový dům čp. 15 v Ronově n S. a čp. 251, ul. Tržiště, budova 
domu s pečovatelskou službou. Závady byly odstraněny. Zaměstnanci odboru se 
podíleli na rekonstrukci bytu v DPS čp. 239, který bude od měsíce ledna nabídnut 
k pronájmu. Rekonstrukce bytu bytového domu čp. 25, Ronov n/S probíhá souběž-
ně. Začátkem měsíce nám byla nahlášena závada v bytovém domě čp. 665 ul. Ne-
rudova v půdní nástavbě, kde prosakovala voda z důvodu závady na kanalizačním 
potrubí. Odborná fi rma závadu odstranila v nejkratším možném termínu.

Z oblasti bytového hospodářství – v tomto měsíci byl přidělen byt v domě s pečo-
vatelskou službou čp. 251 a v bytovém domě čp. 486, Příkopy. Od ledna 2016 bude 
volný byt v domě s pečovatelskou službou čp. 239 a od 1. 2. 2016 bude volný byt 
čp. 241 v ulici Tržiště, viz inzerát v tomto čísle Přibyslavského občasníku. Ke konci 
roku 2015 je evidováno 38 žádostí o umístění do domu s pečovatelskou službou 
a 18 žádostí o městské byty.

Závěrem bych chtěla popřát všem občanům klidný a radostný začátek roku 2016, 
poděkovat jim za pomoc při udržování čistoty města a doufám, že tomu tak bude 
i v roce 2016.

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSÚ

Odbor hospodářsko-správní
Rozpočet města

Zastupitelstvo města na  svém 10. veřejném zasedání dne 25. listopadu 2015 
schválilo rozpočtové opatření č. 7 k  rozpočtu města na  rok 2015. Rozpočtové 
příjmy města po tomto rozpočtovém opatření dosáhly 98.594.131,63 Kč a výdaje 
125.887.426,46 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří fi nancování. 

V rámci rozpočtového opatření č. 7 došlo ke zvýšení příjmů o 2.914.182,60 Kč, 
a  to především z  důvodu úpravy dle skutečného plnění u  daně z  přidané hod-
noty o  1.500.000 Kč, dividend VaK ve  výši 405.504 Kč, prodeje pozemku ve  výši 
308.500 Kč, dotace pro ZŠ v  rámci OP „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ 
ve výši 204.112 Kč, dotace MK na ohradní zeď u kostela ve výši 200.000 Kč a  tří 
dotací od Kraje Vysočina v celkové výši 95.029 Kč. 

Největšími výdajovými položkami rozpočtového opatření č. 7 jsou výdaje z důvo-
du přeposlání dotací ZŠ ve výši 254.112 Kč a zavedení dotace MK na ohradní zeď 
u kostela ve výši 200.000 Kč.

Kapitálová rezerva je po RO7 ve výši 9.831.480,66 Kč.
Plnění rozpočtu města k 30. 11. 2015 je následující:
Daňové příjmy činí 58.236.536,13 Kč, t. j. 99,23 % rozpočtovaných daňových pří-

jmů. Nedaňové příjmy jsou ve výši 3.650.723,28 Kč, kapitálové příjmy 1.021.847 Kč 
a přijaté transfery 30.059 306,77 Kč. Příjmy celkem ve výši 92.968.413,18 Kč tvoří 
94,29 % schváleného rozpočtu.

Celkové výdaje jsou ve výši 99.573.493,07 Kč, což je 79,10 % schválených výdajů 
na letošní rok. Běžné výdaje k 30. 11. 2015 činí 41.941.752,85 Kč, kapitálové výdaje 
pak 57.631.740,22 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  30. 11. 2015 Kč 13.336.513,68, 

podle jednotlivých organizací je následující: lesy 547.066,56 Kč skládka 
5.006.145,84 Kč, SZMP 769.495,24 Kč, správa majetku 786.479,72 Kč, kabelová te-
levize 1.665.965,78 Kč, všeobecná správa 6.449,02 Kč a pronájmy 4.554.911,52 Kč. 

Ing. Zdeňka Teclová
 vedoucí OHS
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Dnem 1. ledna 2016 má nabýt účinnosti zákon, kterým dojde ke  změnám v zá-
koně č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o evidenci obyvatel – EO), 
v zákoně č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákon o OP), a v zákoně č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve zně-
ní pozdějších předpisů (dále jen zákon o CD) a v dalších souvisejících zákonech. Pro 
lepší informovanost občanů, některé z nich uvádíme.

Zákon o evidenci obyvatel 
Zde, mimo jiné, dochází ke změnám v oblasti zprostředkování kontaktu a v oblas-
ti ukládání oznámení a výzev pro občany, kteří mají evidovanou adresu trvalého 
pobytu na adrese sídla ohlašovny.

Dle ustanovení § 8b zákona o  EO, může osoba starší 15 let (za  předpokladu 
splnění dalších podmínek zákona o EO) požádat ministerstvo vnitra (dále jen MV) 
o zprostředkování kontaktu s jiným občanem. Dle stávající legislativy MV provedlo 
šetření, a pokud se podařilo kontaktovanou osobu jednoznačně identifi kovat, byla jí 
zaslána informace o zprostředkování kontaktu (byla však informována pouze osoba 
kontaktovaná). Od 1. 1.2016 by mělo dojít ke zkvalitnění služby, zejména tím, že 
k žádosti o zprostředkování kontaktu je možné připojit důvod pro zprostředkování 
kontaktu, který bude současně s  kontaktními údaji kontaktující osoby sdělen při 
zprostředkování kontaktu kontaktovanému a dále potom o zprostředkování kontak-
tu bude vždy vyrozuměna i osoba kontaktující, tj. MV sdělí kontaktující osobě, že její 
kontaktní údaje byly kontaktované osobě předány. V případě zjištění, že kontakto-
vaná osoba zemřela, bude o této skutečnosti kontaktující vyrozuměn. Údaje o datu 
a místě úmrtí však budou nadále sděleny pouze osobě blízké, jako tomu bylo dosud. 
Rovněž správní poplatek ve výši 500 Kč se nemění.

Jak je výše uvedeno, další změna se týká především občanů, kteří mají evidovanou 
adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny. Od 1. 1. 2016 jsou pro tyto obča-
ny ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně, v jejímž 
správním obvodu mají hlášený trvalý pobyt. Uložením oznámení o uložení zásilky 
a  výzvy s  poučením na  vhodném místě v  sídle ohlašovny jsou po  uplynutí lhůty 
10 dnů splněny podmínky fi kce doručení; desátým dnem se považuje písemnost 
za doručenou. I nepřevzatá písemnost nabude právní moci a stane se tak vykona-
telnou. Nevyzvednutí písemnosti adresátem neznamená, že po adresátovi nikdo nic 
nemůže chtít, protože o tom nebyl srozuměn. Řízení pokračuje dál! Nepřevzetím 
pošty je možné promeškat např. lhůtu na odvolání a poškodit takovýmto chováním 
pouze vlastní osobu. 

Zákon o občanských průkazech (dále jen OP)
Prodlužuje se doba platnosti občanského průkazu občanů starších 70 let. 

OP se občanům starším 70 let budou nově vydávat s platností na 35 let od data 
vydání dokladu. V případě změny některého údaje zapsaného v takovém OP (např. 
údaj o místě trvalého pobytu) bude však přesto nutné OP vyměnit. 

Převzetí vyhotoveného OP na  kterémkoliv obecním úřadu obce s  rozšířenou 
působností. 

I nadále bude možné podat žádost o vydání OP na kterémkoliv obecním úřadu 
obce s  rozšířenou působností, přičemž vydávajícím úřadem uvedeným na dokla-
du bude ten obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého občan požádal 
o vydání OP. V případě, kdy občan při podání žádosti sdělí, že si přeje převzít OP 
se strojově čitelnými údaji na  jiném úřadu, bude převzetí OP u  obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností, který občan uvede v žádosti, zpoplatněno správním 
poplatkem ve výši 100 Kč. Tento správní poplatek bude vybírán při převzetí OP.

Vydání OP po dovršení 15 let věku občana. 
Pokud má občan trvalý pobyt na území ČR a nemá OP, je povinen požádat o jeho 

vydání po dovršení 15 let, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let.

Zákon o cestovních dokladech (dále jen CD)
Podat žádost o vydání cestovního pasu (dále jen CP) a převzít vyhotovený CP 
bude možné na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností (dosud 
bylo vydání a převzetí nového CP „vázáno“ na trvalý pobyt žadatele). Vydávajícím 
úřadem uvedeným na dokladu bude ten obecní úřad s rozšířenou působností, u kte-
rého občan požádal o vydání CP. V případě, kdy občan při podání žádosti sdělí, že si 
přeje převzít CP na jiném úřadu, bude převzetí CP zpoplatněno správním poplatkem 
ve výši 100 Kč. Tento správní poplatek bude vybírán při převzetí CP. Dochází tak 
ke sjednocení postupu při podání žádosti a při převzetí nového dokladu na úseku 
OP a CD. Další změnou na úseku CD je, že se zrušuje vydávání cestovních pasů bez 
biometrických údajů ve zkrácené lhůtě do 15 dnů s dobou platnosti na 6 měsíců. 
Nově se občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí, na žádost vydá 
ve lhůtě 6 pracovních dnů cestovní pas s biometrickými údaji s platností na 10 let, 

Změny v legislativě 
na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů

občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let. V tomto případě však bude mož-
né hotový doklad převzít pouze v místě podání žádosti. Správní poplatek za vydání 
cestovního pasu s biometrickými údaji ve lhůtě do 6 pracovních dnů činí 4000 Kč, 
pro občany mladší 15 let 2000 Kč. 

Nejbližším úřadem obce s rozšířenou působností (pro vyřízení nových OP a CP) 
pro naše občany je Městský úřad Havlíčkův Brod, pracoviště Havlíčkův Brod, 
Pražská 2954, telefon číslo 569 497 317; hodiny pro veřejnost: pondělí, středa 8.00 
– 17.00; úterý, čtvrtek 9.00 – 15.00; pátek 9.00 – 14.00 hodin. K vyřízení dokladů lze 
využít dálkového objednání přes titulní stránku ofi ciálního webu města Havlíčkův 
Brod: www.muhb.cz.

Marie Pokorná
matrikářka

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 25. 11. 2015
 246/2015 Rada města Přibyslav schvaluje dohodu o zaplacení úhrady za užívání nemovi-

té věci č. 96N15/18 mezi Českou republikou - Státním pozemkových úřadem, 
Husinecká 1024/11a, 130  00 Praha 3, IČO 01312774 a  městem Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 na část pozemku parc. 
č. 126/4 v k. ú. Dobrá. Výše nájemného za období od 1. 1. 1992 do 30. 11. 
2015 je 7.460 Kč.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 2/2016
Usnesení bylo přijato 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

255/2015 Rada města Přibyslav schvaluje nájemní smlouvu č. 96N15/18 mezi Českou re-
publikou - Státním pozemkových úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 
3, IČO 01312774 a městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097 na pozemek parc. č. 126/4 v k. ú. Dobrá. Výše nájemného je 
400 Kč/rok.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 2/2016
Usnesení bylo přijato 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

247/2015 Rada města Přibyslav schvaluje ukončení smlouvy o nájmu nebytového pro-
storu sloužícího k podnikání ze dne 15. 5. 2014 v domě na adrese Přibyslav, 
Tržiště 251 s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Havlíčkův Brod, 
Dolní 259, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 00426164 - Místní sdružení Českého 
červeného kříže Přibyslav dohodou ke dni 31. 12. 2015.
Odpovědnost: Bc. Hana Srbová
Termín: 12/2015
Usnesení bylo přijato 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

248/2015 Rada města Přibyslav ukládá Odboru správy a údržby Městského úřadu Přiby-
slav zveřejnit záměr pronajmout nebytový prostor na adrese Přibyslav, Tržiště 
251, Přibyslav ihned na úřední desce Městského úřadu Přibyslav a v prosin-
covém čísle Přibyslavského občasníku.
Odpovědnost: Bc. Hana Srbová
Termín: 1/2016
Usnesení bylo přijato 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

249/2015 Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 205 v domě s pečovatelskou 
službou Přibyslav, Tržiště č. p.  251 paní (z  důvodu ochrany osobních dat 
byly údaje odstraněny) Přibyslav. Výše nájemného bude stanovena na 30 Kč 
za 1 m2 měsíčně s možností navýšení ceny nájmu o míru infl ace vyhlášené ČSÚ.
Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 12. 2015 na dobu neurčitou. 
Odpovědnost: Bc. Hana Srbová
Termín: 1/2016
Usnesení bylo přijato 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

250/2015 Rada města Přibyslav rozhoduje přidělit byt č. 10 s fi nanční spoluúčastí o veli-
kosti 2+1 v bytovém domě Přibyslav, Příkopy 486 od 1. 12. 2015 paní (z důvo-
du ochrany osobních dat byly údaje odstraněny) Přibyslav. Nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou.
Odpovědnost: Bc. Hana Srbová
Termín: 12/2015
Usnesení bylo přijato 4 pro, 0 proti, 1 se zdržel

251/2015 Rada města Přibyslav souhlasí s omezením provozu nebo uzavřením Mateřské 
školy Přibyslav v době vánočních prázdnin ve dnech od 23. 12. 2015 do 31. 
12. 2015.
Odpovědnost: Mgr. Naděžda Štouračová
Usnesení bylo přijato 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

252/2015 Rada města Přibyslav schvaluje Dodatek č. 1 k  pojistné smlouvě číslo 
0012951161 uzavřený mezi Českou podnikatelskou pojišťovnou, a. s., Vienna 
Insurance Group, Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, IČO 63998530 a městem 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097. 
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 12/2015
Usnesení bylo přijato 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

253/2015 Rada města schvaluje středisku Goliath, Junák - český skaut, z. s., Husova 210, 
582 22 Přibyslav bezplatnou výpůjčku sklepů pod Městským úřadem Přibyslav 
pro přípravu a konání Pekla 2015 od 27. 11. 2015 do 13. 12. 2015. 
Odpovědnost: Omes Michael
Termín: 12/2015
Usnesení bylo přijato 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

254/2015 Rada města Přibyslav schvaluje program 11. veřejného zasedání Zastupitel-
stva města Přibyslav 16. 12. 2015.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk, Kamarád Martin
Usnesení bylo přijato 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta
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Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 16.  12. 2015
 256/2015 Rada města Přibyslav schvaluje pojistnou smlouvu 19037029-18 uzavřenou 

mezi Českou pojišťovnou, a. s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČO 45272956 
a městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097. 
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 31. 12. 2015 
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

257/2015 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlášení mimořádné nabídkové akce pro 
připojení nových uživatelů kabelové televize a internetu na síť TKR Přibyslav.
Odpovědnost: Jiří Koudela
Termín: 31. 1. 2016 
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

258/2015 Rada města Přibyslav souhlasí s umístěním sídla Mysliveckého spolku Přiby-
slav, IČO 70817561 na adrese Bechyňovo nám. 1, 582 22 Přibyslav za předpo-
kladu, že korespondenční adresa spolku bude odlišná od adresy sídla spolku.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 31. 12. 2015 
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

259/2015 Rada města Přibyslav schvaluje Smlouvu o právu provedení stavby uzavřenou 
mezi manžely (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny), 582 22 
Přibyslav a městem Přibyslav, IČO 00268097, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 
Přibyslav.
Odpovědnost: Michael Omes
Termín: 31. 12. 2015 
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

260/2015 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služeb-
nosti č. IP-12-2006460/002 Keřkov, p. Čejka, par. č. 246/86, KNN k tíži po-
zemku ve vlastnictví města Přibyslav parc. č. 246/35 v k. ú. Dobrá mezi městem 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společnos-
tí ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín, IČO 
24729035, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást 
distribuční soustavy na dotčené nemovitosti a v právu její obnovy, výměny, 
modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění, v rozsahu 
dle geometrického plánu číslo 335-441/2015. Jednorázová náhrada za zřízení 
věcného břemene je ve výši 2.640 Kč + DPH v zákonné výši. 
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 30. 6. 2016 
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

261/2015 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti k tíži pozemků 
ve vlastnictví města Přibyslav parc. č. 552/5 a 552/6 v k. ú. Hřiště mezi městem 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a (z důvodu 
ochrany osobních dat byly údaje odstraněny) spočívající v právu zřídit, provo-
zovat a udržovat stavbu vodovodní a kanalizační přípojky na dotčených nemo-
vitostech v rozsahu dle geometrického plánu číslo 167-275/2014. Jednorázová 
náhrada za zřízení věcného břemene je ve výši 1.000 Kč + DPH v zákonné výši. 
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 30. 6. 2016 
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

262/2015 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít darovací smlouvu mezi městem Při-
byslav a paní (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny), Přiby-
slav. Předmětem smlouvy je darování zařizovacího předmětu, který si pořídila 
na své náklady do bytu č. 205, Přibyslav, Tržiště 251.
Odpovědnost: Bc. Hana Srbová
Termín: 31. 12. 2015 
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

263/2015 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít darovací smlouvu ID PRO1253,0031 
mezi Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749 a městem 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 16. 12. 2015 
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

264/2015 Rada města Přibyslav souhlasí s pronájmem sportovní haly Česká 34, 582 22 
Přibyslav v délce 2 hod. týdně v  roce 2016 Základní organizaci Odborové-
ho svazu státních orgánů a organizací při MÚ Přibyslav, Bechyňovo nám. 1, 
582  22 Přibyslav, IČO 71174842 v  době, kdy hala není obsazena platícími 
nájemci. Cena pronájmu je 10 Kč/ 1 hod. včetně DPH.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 16. 12. 2015 
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

265/2015 Rada města Přibyslav souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 1 
v bytovém domě v Přibyslavi, v ulici Tržiště čp. 241, uzavřené dne 10. 8. 2012 
s  paní (z  důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny), dohodou 
ke dni 31. 1. 2016.
Odpovědnost: Bc. Hana Srbová
Termín: 31. 12. 2015 
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

266/2015 Rada města Přibyslav schvaluje mimořádné odměny za 2. pololetí 2015 ředi-
telce Mateřské školy Přibyslav Mgr. Naděždě Štouračové, ředitelce Kulturního 
zařízení města Přibyslav paní Zdeňce Valnerové, řediteli ZŠ Přibyslav Mgr. Pe-
tru Adamovi, veliteli JPO II panu Miroslavu Fišarovi a správci městských lesů 
panu Josefu Hamerníkovi. 
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 31. 12. 2015 
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

267/2015 Rada města Přibyslav schvaluje odměny členům komisí Rady města Přibyslav.
Odpovědnost: Marie Holcmanová
Termín: 10. 1. 2016 
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

268/2015 Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotace - sociální oblast na návrh 
Komise sociální a zdravotní Rady města Přibyslav dle neveřejné přílohy k jed-
nání a její vyplacení na základě uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem 
Přibyslav a žadatelem.
Odpovědnost: Bc. Karel Březina
Termín: 31. 12. 2015 
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

Martin Kamarád, starosta
Michael Omes, místostarosta

Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav 
ze dne 16. 12. 2015

81/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravený program veřejného zase-
dání dne 16. 12. 2015.
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

82/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje darovací smlouvu, kterou Kraj Vy-
sočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava daruje městu Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav pozemky parc. č. 1713/71 o výměře 66 m2, parc. 
č. 1713/72 o výměře 559 m2, parc. č. 1713/73 o výměře 6 m2 a parc. č. 1823/3 
o výměře 73 m2, oddělených geometrickým plánem č. 1427-82/2011 z pozem-
ků parc. č. 1713/1 a 1823/3 v k. ú. Přibyslav a dále pozemky parc. č. 1728/10 
o výměře 1772 m2 a parc. č. 1728/11 o výměře 1095 m2, oddělených geome-
trickým plánem č. 1426-83/2011 z pozemku parc. č. 1728/1 v k. ú. Přibyslav.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 06/2016
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

83/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje koupi pozemků parc. č. 541/3 o vý-
měře 46 m2 a parc. č. 541/4 o výměře 145 m2 v k. ú. Česká Jablonná od pana 
(z  důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny), 582  22 Přibyslav 
za kupní cenu 2.370 Kč. Náklady spojené s koupí hradí město Přibyslav.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 06/2016
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

84/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje směnu pozemku parc. č. 2353 o vý-
měře 641 m2 v k. ú. Dolní Jablonná ve vlastnictví města Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 za pozemek parc. č. 2174 o vý-
měře 1156 m2 v  k.  ú. Dolní Jablonná ve  vlastnictví Zemědělského družstva 
Bystřina se sídlem v Olešence, Olešenka 18, 582 22 Přibyslav, IČO 122734 
s doplatkem rozdílu ceny směňovaných nemovitostí ve výši 28.270 Kč ve pro-
spěch ZD Bystřina se sídlem v Olešence.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 06/2016
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

85/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej pozemku parc. č. 132/7 o vý-
měře 96 m2, odděleného geometrickým plánem č. 179-11/2015 od pozemku 
parc. č. 132/2 v k. ú. Hřiště manželům (z důvodu ochrany osobních dat byly 
údaje odstraněny), 582 22 Přibyslav za kupní cenu 7.680 Kč. Náklady spojené 
s prodejem hradí kupující. Pokud příslušná smlouva nebude uzavřena do šesti 
měsíců od 16. 12. 2015, má město Přibyslav právo od jejího uzavření odstou-
pit, čímž toto usnesení pozbývá platnosti.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 06/2016
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

86/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej pozemku parc. č. 132/8 o vý-
měře 40 m2, odděleného geometrickým plánem č. 179-11/2015 od pozemku 
parc. č. 132/2 v k. ú. Hřiště paní (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje 
odstraněny), 582 22 Přibyslav za kupní cenu 3.200 Kč. Náklady spojené s pro-
dejem hradí kupující. Pokud příslušná smlouva nebude uzavřena do šesti mě-
síců od 16. 12. 2015, má město Přibyslav právo od jejího uzavření odstoupit, 
čímž toto usnesení pozbývá platnosti.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 06/2016
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

87/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. 
č. 954/1 o výměře cca 70 m2 v k. ú. Přibyslav a rozhoduje záměr obce vyvěsit 
na úřední desce po dobu 15 dnů.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 12/2015
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

88/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2015 
o místním poplatku ze psů.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 12/2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 5.
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89/2015 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 smíšenou venkovskou – SV“ 
na  části pozemku parc. č. 142/1 v  k. ú. Poříčí u  Přibyslavi a  požaduje tuto 
změnu zařadit do Změny č. 2 Územního plánu Přibyslav.
Odpovědnost: Ing. Martin Firla
Termín: 12/2015
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

90/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti inže-
nýrské sítě mezi společností VHS Bohemia a. s., Haškova 153/17, 638 00 Brno, 
IČO 47910305 a městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 12/2015 
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0

91/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje Strategii rozvoje města Přibyslav.
Odpovědnost: Martin Kamarád
Termín: 12/2015
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

92/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje odměny členům výborů Zastupitel-
stva města Přibyslav.
Odpovědnost: Marie Holcmanová
Termín: 12/2015
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

93/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje fi nanční spoluúčast z rozpočtu města 
Přibyslav na  akci „Restaurování movité kulturní památky Křtitelnice“ v  kos-
tele Narození sv. Jana Křtitele v  Přibyslavi ve  výši 10 % z  celkových výdajů 
246.905 Kč, tj. 24.691 Kč. Vlastníkem památky je Římskokatolická farnost, 
Kostelní 267, Přibyslav, IČO 60128283.
Odpovědnost: Martin Kamarád, Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 12/2016
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

94/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2015 
k rozpočtu města Přibyslav na rok 2015 a změnu č. 3/2015 fi nančního plánu 
hospodářské činnosti města Přibyslav na rok 2015.
Příloha: Rozpočtové opatření č. 8/2015, Změna č. 3/2015 fi nančního plánu 
hospodářské činnosti.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 12/2015
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

95/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje investiční priority na rok 2016: Chod-
ník Utín, TDI pod Bramborárnou II – dokončení, propojka Nerudova – Seifer-
tova, TDI K Hesovu, Dolní Jablonná – oprava povrchů komunikací, dopravní 
hřiště – rekonstrukce, zateplení a rekonstrukce školní jídelny a bývalé družiny 
– vznik ZUŠ, parkoviště u DPS, TDI Dolní Jablonná, TDI Dobrá. 
Odpovědnost: Martin Kamarád
Termín: 12/2016
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

96/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje rozpočet města Přibyslav na rok 2016 
v závazných ukazatelích dle příloh.
Příloha: Rozpočet města Přibyslav na rok 2016, Finanční plán hospodářské 
činnosti města Přibyslav na rok 2016
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 12/2015
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

97/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotace na  rok 2016 
SZMP s. r. o., Česká 34, 582 22 Přibyslav, IČO 27513068 ve výši 1.984.000 Kč 
a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín:12/2016
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

98/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravený plán činnosti fi nančního 
výboru Zastupitelstva města Přibyslav na rok 2016. 
Odpovědnost: Libor Jaroš
Termín: 12/2015
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

99/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravený plán činnosti kontrolního 
výboru Zastupitelstva města Přibyslav na rok 2016. 
Odpovědnost: Mgr. Zdena Neumannová
Termín: 12/2015
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

100/2015 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje Dodatek č. 4 ke zřizovací listině pří-
spěvkové organizace Kulturní zařízení města Přibyslav.
Odpovědnost: Zdeňka Valnerová
Termín: 12/2015
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Martin Kamarád, starosta
Michael Omes, místostarosta

V roce, který je v době, kdy čtete tento článek, již minulostí, se zahraniční komise 
zaměřila ve své činnosti na více akcí. Jsem velmi ráda, že naše komise má dost čle-
nů, kteří se zabezpečení našich aktivit obětavě věnují. Největší akcí roku 2015 byla 
účast skupiny našich občanů na populárním pochodu „4daagse“ v Mooku. O této 
akci jsme obsáhle informovali v Přibyslavském občasníku. Druhou největší a rovněž 
úspěšnou akcí byla účast žáků a  učitelů naší ZUŠ na  oslavách vzniku spřátelené 
ZUŠ ve Sliači. I o této akci jste se mohli dočíst v PO. Přibyslavské organizaci ČČK 
se podařilo navázat spojení s organizací červeného kříže ve Sliači a očekáváme, že 
v blízké době se kontakty budou dále rozvíjet. Tradičně nás navštívili představitelé 
holandského skautingu, přijeli i přátelé ze zahrádkářského svazu z Holandska. Na-
opak naši myslivci byli na tradiční návštěvě u svých kolegů a přátel v Mooku a vrátili 
se opět velmi spokojeni. Od loňského roku je předsedou Nadace pro Přibyslav v Mo-
oku a Middelaaru Ton Herings, člen skautské organizace a náš dlouholetý přítel. 
Jsme rádi, že po předchozí skvělé spolupráci s předsedou Harry Driessenem je Ton 
Herings jeho důstojným nástupcem. Děkuji srdečně všem těm, kteří se na činnosti 
naší komise aktivně podílejí a přeji jim do roku 2016 hodně zdraví, pohody a štěstí 
a  těším se na  další spolupráci. Rovněž děkuji městu Přibyslav, které naši činnost 
trvale podporuje.

Mgr. Anna Šnýdlová
předsedkyně zahraniční komise

Zahraniční komise 
v roce 2015

Uzávěrka příštího čísla 21. 1. do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 1. 2. 2016)



Zprávy z radnice / Škola LEDEN 2016Str. 8

Sbírka proběhne v Přibyslavi a okolí v sobotu 9. 1. 2016 od 14.00 
hodin

Sraz koledníků - dětí a dospělých, kteří se zapojí do této charitativní akce, bude 
ve 13.00 hodin v klubovně skautského oddílu Aldebaran na farním dvoře. Pokud se 
nenajdou dobrovolníci v místních částech Přibyslavi, bude tam sbírka probíhat ještě 
v neděli 10. 1. odpoledne. 

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 byl před třemi lety pořízen nový automobil pro zajišťování 
charitní ošetřovatelské služby v Přibyslavi. V loňském roce se na Přibyslavsku  vybra-
lo opět rekordně přes 200 tis. Kč.

Záměry na využití prostředků získaných z Tříkrálové sbírky 2016 
OCH Havlíčkův Brod

Nákup vozidel pro terénní služby Oblastní charity Havlíčkův Brod, které není 
možné fi nancovat z fi nančních zdrojů.

Dokrytí nákladů na provoz charitních služeb poskytovaných ve vikariátech Havlíč-
kův Brod a Humpolec. Možnost použití fi nančních prostředků na investiční náklady 
do služeb Oblastní charity Havlíčkův Brod.

Přímá pomoc potřebným. Pro řešení akutních situací, kde byla využita veškerá 
dostupná pomoc ze strany státu, obcí i rodiny. Pomoc bude poskytnuta dle stano-
vených pravidel organizace.

Dar na realizaci humanitárních projektů v Indii
Kvalifi kační kurzy pro nevyučenou a nezaměstnanou mládež v oblasti Bangalore 

– Karnataka. Dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore – Karnataka. Zajištění 
mzdy pro řidiče, provoz a údržbu školního autobusu v oblasti Mansapur.

Mimořádné situace. Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, 
požárů, apod. pomoc uprchlíkům.

Pro Přibyslavsko je připraveno celkem 34 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. 

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

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
V sobotu 9. 1. 2016 v 18.00 hodin po sbírce jsou všichni zváni na Tříkrálový kon-

cert do kostela Narození sv. Jana Křtitele v Přibyslavi, kde vystoupí hudebníci z Malé 
Losenice a z Přibyslavi. Zazní vánoční skladby. Tříkrálový koncert jako obvykle pod-
poří 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
(tel.: 728264579, e-mail: michael.omes@seznam.cz)

Michael Omes

Tříkrálová sbírka 2016 
na Přibyslavsku

Okolnosti (doufáme, že ve skutečnosti ne tak dramatické) čtvrtletního účtování 
zveršovali žáci 8. A:

V listopadu mnoho učení,
blížilo se čtvrtletí.

Rodiče dobré známky ocení,
nebo pár facek přiletí.

  Ve dnech 6. – 8. 11. proběhla v Kutné Hoře konference „Meze svobody“, které 
se zúčastnily čtyři žákyně z 9. B spolu s paní učitelkou M. Adamovou a panem 
ředitelem P. Adamem. Deváťáci z obou tříd navštívili fi rmu ACO.

  Ve dnech 23. – 27. 11. se uskutečnila tradiční předvánoční VETEŠÁRNA. Výtěžek 
opět podpoří studia guinejské dívky Finy Camara.

  Ve středu 25. 11. se vypravili žáci 8. A a 8. B do MŠ. Pod vedením sl. A. Doubkové 
seznámili školáčky se zásadami první pomoci.

  Poslední týden v listopadu a první týden v prosinci se přihlášení pedagogové 
zúčastnili „stínování“ ve slovenské škole ve Sliači.

  Dne 24. listopadu se uskutečnil další ze série velice zdařilých zájezdů do praž-
ských divadel, které organizuje paní zástupkyně J. Janů. Tentokrát se jelo do Di-
vadla na  Vinohradech. Shakespearova komedie Zkrocení zlé ženy s  Filipem 
Blažkem v roli Petruccia nás jaksepatří pobavila. Vlevo od nás seděla v lóži hrdin-
ka seriálu Ulice Šárka Vaculíková, se kterou se naše účastnice vyfotografovaly.

  V  měsíci prosinci se školní chodby rozvoněly vůní perníčků a  dalších druhů 
vánočního cukroví.

  Dne 3. 12. se v hudebně školy pro žáky osmých tříd konala zajímavá a poučná 
přednáška o vztazích, sexu a AIDS. Přednášející pan T. Řehák doplnil svůj výklad 
příklady ze života, fotografi emi a poutavým a dojemným fi lmem, před Vá nocemi 
21. 12. tutéž přednášku vyslechli deváťáci.

  Dne 11. 12. podnikly 1. třídy exkurzi na Veselý Kopec. Fotografi e z návštěvy 
skanzenu poskytla sl. as. K. Linková.

  Ve středu 16. 12. se do Balin na staročeské Vánoce jely podívat třídy 2. C a 3. A. 
Den poté, 17. 12. byl pro páťáky připraven program v brněnském Planetáriu.

  V pondělí 21. 12. žáci 4. – 8. tříd zhlédli fi lm Vynález zkázy a v úterý 22. 12. 
ukončily vánoční besídky kalendářní rok 2015 v přibyslavské škole.

A na závěr přání do nového roku od našich deváťáků:
„Až nový rok zaťuká, špatné ať ani nedutá, jen dobré ať k vám přichází a vůbec 

nic vám neschází.“  J. a K. Augustinovy

„Tak ať se vše povede, ať vaši blízcí jsou šťastni a zima moc nezebe.“ 
Hodně štěstí a lásky v novém roce přeje R. Loužecký

„Přejeme vám od srdíček chvíle klidu v záři svíček, pohodu a úsměv ve tváři a v no-
vém roce ať se vám vše daří.“  Dína a Ráďa

K těmto přáním se samozřejmě připojují i všichni zaměstnanci školy.
Mgr. et Mgr. Monika Linková

 Šárka V. a moje zlaté holky v divadle

Zprávy ze školy
(tentokrát ovlivněné poezií předvánočních dnů)
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 Na výletě

Již čtyři měsíce báječně a k radosti všech – rodičů i dětí – funguje v naší přibyslavské základní škole speciální 
třída pro děti s různými hendikepy. Třída se jmenuje Kamarádi.

My rodiče, bychom ze srdce chtěli poděkovat všem, kteří se na jejím vzniku jakkoli podíleli a na jejím chodu 
neúnavně (ač je to práce velmi náročná) podílejí. 

Nejprve náš dík patří panu řediteli Mgr.  Petru Adamovi, který s  podporou většiny zastupitelů včetně pana 
starosty, zřízení třídy ve škole „protlačil“, našel odpovídající prostory a také paní učitelku a paní asistentku.

Také chceme poděkovat jedné nejmenované mamince, která se nebála častěji ozývat a připomínat jak panu 
řediteli, tak panu starostovi, že zájem nás rodičů o tuto třídu je velmi veliký a rádi se vzdáme dojíždění do speci-
álních škol v okolí.

Děkujeme také paní učitelce Mgr. Aleně Kozderkové, že s odvahou přijala místo u nás ve škole, třídu vymalovala, 
vyzdobila, nakoupila materiály pro děti a s mateřským přístupem a velkým laskavým srdcem vyučuje naše děti.

Děkujeme paní asistentce Jitce Pochtiolové, která je pravou rukou paní učitelky, že se stejnou starostlivou péčí 
vyrábí pro děti další materiály, pečuje o jejich potřeby a žádná zvláštnost ji nevyvede z míry. 

A v neposlední řadě děkujeme všem přibyslavským učitelům, žákům a rodičům za ohleduplnost a shovívavé 
přijetí našich dětí.

Ať se daří a Bůh žehnej tomuto krásnému dílu!
Kachlíkovi, Kunáškovi, Sobotkovi, Čejkovi, Novákovi

Poděkování za speciální třídu v ZŠ Přibyslav

ČTYŘKOVÝ VOLEJBAL VE SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU
Dne 12. prosince se ve Světlé nad Sázavou ko-

nal čtyřkový turnaj. Z Přibyslavi jely tři týmy po 4 
hráčích. Byla připravena  2 hřiště, ve  kterých se 
hrálo po 12 minutách. Nejdříve jsme hráli 5 zá-
pasů, potom ještě jeden, ve kterém jsme bojovali 
o umístění. Celkem se zúčastnilo 13 týmů.

„Turnaj ve Světlé nad Sázavou bychom zhodno-
tili kladně, zahráli jsme si i se zkušenějšími týmy. 
Byla to dobrá zkušenost do budoucna a hlavně 
jsme si dobře zahráli.“

za tým sestry Čeloudovy

V úterý 15. prosince se uskutečnil poslední společný 
trénink v tomto roce. Jeho zvláštností byla přítomnost 
24 rodičů, kteří se aktivně zapojili do  tréninku spolu 
se svými dětmi. 

Po  společné rozcvičce následovala atletická abe-
ceda, rychlostní a  obratnostní cvičení a  poté herní 
činnosti s míčem. Šli vážně do všeho a byli tak velkou 
podporou svých dětí. Navíc se na  vlastní oči mohli 
přesvědčit, co se jejich děti za tak krátký čas naučily.

Poté následovalo zhodnocení dosavadní činnosti 
oddílu a naše plány do budoucna. 

Každý, kdo  se tréninku zúčastnil, si odnesl malou 
pozornost, kterou jsme získali od Kraje Vysočina a fi r-
my TPK Pribina. Alespoň touto cestou bychom rádi 
poděkovali za jejich podporu práce s mládeží.

Podle ohlasů rodičů se tento den vydařil a tak pevně 
věříme, že to nebylo naposledy.

Za trenéry Marcela Kasalová

VOLEJBALOVÝ TRÉNINK S RODIČI
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Poslední měsíce minulého roku se nesly ve znamení mnoha akcí, které měly dětem 
i rodičům poskytnout zábavu, poučení i společné zážitky, které nás navzájem oboha-
cují.  Za dozvuku tradičních podzimních setkání na tvořivých dílnách nás v listopa-
du a prosinci pobavila dětská divadelní představení a to zejména loutkové divadlo 
s příběhy dětského hrdiny kluka Jejdy, které sklidilo velký ohlas u dětí i paní učitelek.

Děti ze třídy Berušky (MŠ Tyršova) si spolu se svými učitelkami vyjely na konci 
listopadu do  havlíčkobrodské galerie. V  rámci výstavy knižních ilustrací nakla-
datelství Baobab z Prahy absolvovali malí svěřenci doprovodný program k této 
výstavě a vytvořili si svoje malá zvířátka, která po nalepení plula na Noemově arše 
jako součást expozice. Návštěvě galerie v Havlíčkově Brodě předcházelo setkání dětí 
z Berušek v galerii místního podnikatele a milovníka umění pana Luboše Janáčka. 
Ten nás ochotně a  poutavě provedl všemi prostorami i  přilehlým zázemím svojí 
fi rmy a se zápalem jemu vlastním nám popsal celý proces výroby uměleckých pláten. 
Bonusem navíc byla pro děti drobná pozornost ve formě menší předlohy, připravená 
na míru na výtvarnou tvorbu malých umělců. Tímto bychom chtěli panu L. Janáčkovi 
poděkovat za jeho vstřícnost a velmi milé dárky.

Motýlci v rámci posledního výletu navštívili ZOO v Jihlavě a o několik dní později 
přivítali ve svém oddělení paní M. Zrzavou, která s nimi tvořila z domácí ekologické 
samotvrdnoucí hmoty. 

Děti ze Sluníček si v tomto období zase připomněly důležitost včasné pomoci při 
návštěvě místní stanice rychlé lékařské pomoci. Ochotní záchranáři jim podrob-
ně a důkladně ukázali vše, co musí zvládnout zkušení profesionálové ve své, jistě 
nelehké a  zodpovědné práci. Tytéž děti si své obzory rozšířily při další návštěvě 
přibyslavské základní školy, kde se jim pedagogové věnovali v rámci programu „Lid-
ské tělo“. Ve všech odděleních v rámci spolupráce se ZŠ a místní organizací ČČK 
proběhly na konci listopadu návštěvy starších kamarádů z 8.  tříd, kteří těm našim 
mladším ochotně přiblížili v osobitém podání základy zdravovědy. A proto také náš 
pohyb na čerstvém vzduchu i cílená sportovní aktivita ve školní tělocvičně jsou jistě 
vhodným způsobem, jak předcházet nemocem a nachlazení.

Nejstarší děti z Motýlků už od října trénovaly svůj hudební a recitační program, 
který představily v  neděli 29. listopadu před přibyslavskou radnicí při příležitosti 
rozsvícení vánočního stromu. Jejich vystoupení mělo i přes nepříznivé počasí kladný 
ohlas, stejně jako ozdoby vyráběné s typicky dětským zaujetím a představivostí.

Na konci listopadu fi nišovala ve všech třídách příprava na dobu adventní a to 
také formou výroby dárků z keramiky v dílně paní J. Březkové z Přibyslavi. Za její milý 
a vstřícný přístup jí chceme jménem svým i jménem dětí poděkovat.

O tom, co čeká budoucí školáky při zápisu a v prvním roce školní docházky v ZŠ, 
přišly pohovořit učitelky z 1. stupně spolu s panem ředitelem. Rady odborníků při-
daly i zástupkyně pedagogicko-psychologické poradny v Havlíčkově Brodě. V těchto 

dnech Motýlci navštívili v rámci spolupráce 
mezi příspěvkovými organizacemi školáky 
ze třídy paní učitelky Moniky Vykouka-
lové, aby se možná poprvé seznámili se 
školním prostředím a po úvodním předsta-
vení se s chutí pustili do společného vyrábění 
drobného dárku. 

V době adventní přišly dětem vhod dvě výstavy. Vý-
stava betlémů a krásná výstava části sbírky panenek paní Miloslavy Pospíchalové 
z Přibyslavi. Tato sběratelka a bývalá ředitelka MŠ se ochotně věnovala všem zájem-
cům, a proto jí přísluší velké poděkování. 

V prvním prosincovém týdnu zavítal do všech tříd starý známý Mikuláš se svojí 
družinou, aby zkontroloval, jestli děti ze školky nezlobí. Děti ze třídy Kuřátka se 
na ně připravily tím, že pekly a zdobily čertovské perníky a jiné dobroty. I když 
ukápla nějaká ta slzička, všechny děti uspěly před pekelnou porotou a  mohly si 
odnést lákavý mikulášský balíček. 

A to už se vánoční přípravy rozjely na plné obrátky. Děti z Berušek svým pásmem 
písní a  básniček se zimní tématikou potěšily seniory v  domě s  pečovatelskou 
službou i bývalé kolegyně - učitelky, kterým pomohly zavzpomínat na dobu jejich 
aktivní pedagogické činnosti. Vrcholem předvánočního období každoročně bývají 
vánoční dílny, za vůně vánočního cukroví a lesku ozdob na stromcích si děti spolu 
s rodiči vyráběli různorodé dekorace určené pro zkrášlení slavnostního dne.

Pod stromečkem v MŠ našly všechny děti také nové kreativní hračky a hry, které 
přibyslavská školka získala v  rámci Dotace na  podporu polytechnické výchovy 
v mateřských a základních školách v Kraji Vysočina. Tuto akci kromě Kraje Vyso-
čina podpořilo MŠMT a následující partneři: PRETOL HB s.r.o., WIKOV SÁZAVAN 
s.r.o., Chládek a Tintěra HB, a.s., FRAENKISCHE CZ, s.r.o., První brněnská strojírna 
Velká Bíteš, a.s. a PSJ, a.s. Všem těmto fi rmám děkujeme. 

K příjemnému naladění na sváteční notu nám v prosinci svým kvalitním hudeb-
ním vystoupením přispěli učitelé a žáci místní ZUŠ. Rádi bychom jim tímto způso-
bem poděkovali za dobrý nápad a hezký umělecký přednes vybraných skladeb. Pro 
děti ze školky je jistě přínosné seznámení se s novými hudebními nástroji i neotřelou 
interpretací. Ke slavnostní náladě přispěla také návštěva přibyslavského kostela 
sv. Jana Křtitele, kde jsme si všichni dohromady spolu s paní učitelkou Jaroslavou 
Janů za doprovodu varhan zazpívali známé české koledy. Třešničkou na pomyslném 
vánočním dortu byla návštěva školní družiny při ZŠ, kde jsme společně obdivovali 
um a nápaditost zdejších žáků a jejich vychovatelek.

V novém roce 2016 nás čeká opět řada her a povídání, výletů a výšlapů. A proto 
si přejeme, abychom při společné plavbě na naší lodi zůstali pokud možno zdraví 

a šťastní a mohli tak s veselou myslí odo-
lávat každodenním starostem a chmurám. 
To vše přejeme do nového roku také všem 
rodičům, prarodičům a dalším příznivcům 
mateřské školy.   

Mgr. Jitka Nováková

Nastal nám zimní čas
aneb ve školce se pořád něco děje
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V neděli 29. 11. 2015 uspořádala ZO ČZS Přibyslav degustaci jablek v zasedacím 
sále radnice našeho města. Tato, dalo by se říci, tradiční akce, navazuje na podzimní 
výstavu ovoce, kde pod patronací starosty města proběhla soutěž o  nejkrásnější 
jablko. Degustace je vlastně takovým pokračováním soutěže o nejchutnější jablko.

K degustaci byli pozváni vystavovatelé ovoce a žáci ZŠ s paní učitelkou Zichovou. 
Celkem se do hodnotící komise dostavilo 18 členů. Vlastní chod degustace, to je 
přípravu a roznášení vzorků jablek, ukládání dat z bodového hodnocení do počí-
tače, zajišťovalo 6 členů výboru ZO ČZS. V úvodu byli hodnotitelé seznámeni se 
způsobem  hodnocení 7 kritérií (vzhled, vůně, slupka, dužnina, šťavnatost, sladkost, 
celková chuť) v 9-ti bodové stupnici. Nejprve se hodnotil vzhled jablek anonymních 
odrůd vystavených jen pod číslem. Potom proběhlo bodové hodnocení ostatních 
kritérií. Bodové údaje byly postupně vloženy na počítači do tabulky určující výsledné 
pořadí. Tuto tabulku, kde k pořadovým číslům odrůd, byly přiřazeny názvy, obdrželi 
všichni účastníci degustace.

Pořadí prvních 10 odrůd je následující: Jonared, Bohemia, Blaník, Rubín, Šampi-
on, Rozela, Lord Lambourne,  Vysočina, Spartan, Mac Intosh Red.

Hodnocení bylo letos velmi náročné vzhledem k  tomu, že všechna jablka byla 
mimořádně sladká a chutná vlivem horkého léta. Účastníci degustace si vyměnili 
zkušenosti s pěstováním jednotlivých odrůd jablek, získali názor na nové odrůdy 
a ocenili průběh degustace, který se nesl v pohodovém duchu. 

Albín Jaitner
předseda ZO ČZS Přibyslav

Konec starého roku není pro nás a naše členy signálem k ukončení naší činnosti. 
Naopak. S příchodem toho nového už plánujeme, co všechno pro naše příznivce 
a přátele připravíme.  Protože máme rádi hudbu a legraci, zahajujeme pěkně zvesela 
a od podlahy. Na konec měsíce ledna jsme připravili maškarní karneval. Každý rok 
si naši členové připravují nápadité masky, aby si mohli, pokud jim jejich zdravotní 
stav dovolí, pořádně masopustně zařádit. Dále bychom rádi opět uspořádali tradiční 
setkání s hezkou písničkou v kulturním domě. A další programy na sebe jistě nene-
chají dlouho čekat. Proto vám, kteří nám nezištně pomáháte, sponzorům,  dárcům, 
členům i dalším příznivcům a přátelům, vám všem chci touto cestou popřát hodně 
zdraví, úspěchů a štěstí v roce 2016 a těším se při našich akcích s vámi na shledanou. 
Jménem celého výboru SPCCH ČR ZO Přibyslav

Věra Schusterová
předsedkyně

Akce, které pořádá naše farnost, jsou zahrnuty v  celkovém kulturním přehledu 
na zadní straně každého čísla Přibyslavského občasníku. Další informace můžete čer-
pat z farního listu „Římsa“ nebo vás s aktualitami seznámíme v pravidelných týdenních 
ohláškách. 

Jenom ještě maličkost na doplnění - v sobotu 9. ledna odpoledne, popřípadě ještě 
v  neděli, proběhne tradiční Tříkrálová sbírka, na  kterou, a  zároveň i  na  následující 

Tříkrálový koncert,  bych vás rád pozval. V neděli 10. ledna v 15.00 hodin je plánováno posezení u kávy s hostem, 
kterým bude farář ČCE f. Petr Galus, Th. D. a jeho rodina. V neděli 24. ledna 2016 v 17.00 h. bude uspořádána 
Ekumenická bohoslužba v sázavském kostele. Do přehledu akcí a událostí jsem nezařadil setkání mládeže, protože 
probíhá nepravidelně. Většinou se však uskutečňuje v pátek po mši svaté na faře.

P. Pavel Sandtner

Pozvánka na leden 2016

Plánovaný ve řejný koncert žáků ZUŠ J. V. Stamice, 
pobočky Přibyslav se v roce 2016 uskuteční 4. února 
v sále Kulturního domu v Přibyslavi od 16.00 hodin. 

Jitka Baštová 

My nekončíme, my jedeme dál…
(svaz invalidů informuje)

DEGUSTACE JABLEK

Mateřské centrum nabízí jedinečnou příležitost pro maminky na mateřské dovo-
lené. 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 „Do-
mečku“ vedle nové MŠ v Tyršově ulici v Přibyslavi.

Těšíme se na Vás!!!

Co nás v lednu čeká?
6. 1. 2016 – V knihovně si můžeme i hrát
setkání –  výrobky se zimní tématikou, písničky, říkadla

za maminky z KVC Harmonie
Lenka Thomayerová

 Z výstavy

HARMONIE
MATEŘSKÉ CENTRUM
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Naši milí čtenáři,
doufáme, že jste konec roku 

prožili v pohodě a klidu a že jste na konci roku stihli 
také trochu zrelaxovat. My jsme byli zatím v pilné práci 
a odpočinek si necháváme na leden. Posuďte sami.

V  pátek 20. listopadu 2015 jsme na  Městském 
úřadě Přibyslav pořádali seminář první pomoci pro 
veřejnost. Semináře se zúčastnilo 10 zájemců. Probrali 
a vyzkoušeli jsme pouze základy první pomoci, přesto-
že jsme vydrželi přes dvě a půl hodiny. V případě zá-
jmu o podrobnější kurz se na nás obraťte. Děkujeme 
všem deseti účastníkům za jejich zájem o první pomoc! 
A doufáme, že ji nebudou v reálu potřebovat. Děkuje-
me také pomocníkům z řad červenokřižáčků, kteří nám 
pomohli jako fi guranti.

Na  naši 4. veganskou večeři v  Plzeňské pivnici 
22. listopadu 2015 tentokrát přišlo 10 strávníků 
a většinou také s sebou nějakou dobrotu přinesli. Ten-
tokrát jsme měli hlavně kupu sladkostí, asi abychom se 
nachystali na svátky. Všechno bylo vynikající a těšíme 
se na další večeři v únoru!

Ve středu 25. listopadu 2015 jsme se s partou jeden-
advaceti osmáků ze ZŠ Přibyslav vydali navštívit mateř-
skou školu v Přibyslavi při každoroční akci První pomoc 
do MŠ. Osmáci si pro děti připravili program s první 
pomocí na téma „Na co si dát v zimě pozor“. S dětmi 
zopakovali, co je všechno v zimě čeká, jaké nástrahy 
venku mohou najít a  jak se zachovat v nebezpečných 
situacích. V pracovních listech s dětmi vyznačili nebez-
pečné situace a vše spolu náležitě prodiskutovali. Také 
společně nacvičovali šátkovou obvazovou techniku pro 
případ, že by se dětem přesto něco stalo. Také vyprávěli 
příběhy nebo básničky a vybarvovali v pracovních lis-
tech. Rozloučili jsme se dárečky a spěchali zpět do školy. 
Všichni pomocníci z osmých tříd ZŠ byli šikovní, s dětmi 
si rozuměli a připravený program bez problémů zvládli. 
Děkujeme tímto za spolupráci osmákům i vedení ZŠ 
Přibyslav a těšíme se do školky zase příští rok! 

Poslední letošní pravidelný monitoring v  domě 
s pečovatelskou službou proběhl v pátek 27. listopadu 
2015. V prosinci jsme monitoring vynechali.

V sobotu 28. listopadu 2015 jsme se zúčastnili Vá-
noční výstavy organizované KVC Harmonií ve Starém 
špitále v Přibyslavi. Prezentovali jsme výrobky našich 
dětí, ale také pro malé návštěvníky nabízeli vánoční 
dílničky v podobě přáníčka, sněhových vloček a andě-
líčka. O dílničky se staraly děti z kroužku červenokři-

 Vánoční besídka ČČK

 První pomoc do MŠ

 První pomoc do MŠ – parta osmáků

Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod

Místní skupina ČČK Přibyslav
žáčků, aby návštěvníkům vše vysvětlily a  předvedly. 
Nasáli jsme tady všichni vánoční atmosféru a začali se 
těšit na svátky.

Co je to fyzioterapie a  kineziotaping jsme se do-
zvěděli na  přednášce Mgr.  Miroslavy Formanové 
9. prosince 2015. Zjistili jsme, kdy a jak se kineziota-
ping používá a jaký je potřeba materiál. Potom násle-
dovaly praktické ukázky, abychom si uměli představit, 
jak takové tapování probíhá a v závěru vypadá. Z 31 
návštěvníků někteří také přednesli svoje problémy 
a  pí.  Formanová hned ukázala jejich řešení pomocí 
kineziotapingu. Moc děkujeme paní fyzioterapeutce 
za zajímavou přednášku!

V  úterý 15. prosince 2015 jsme se s  našimi členy 
a  rodiči malých červenokřižáčků naladili na  vánoční 
notu na  naší Vánoční besídce ČČK. Čekala nás re-
citace a  divadlo našich malých červenokřižáčků, ale 
také hudební vystoupení dětí (členů ČČK i nečlenů) 
ZUŠ J. V. Stamice pobočka Přibyslav. Děkujeme paní 
učitelce Jitce Baštové a paní učitelce Hance Loubkové 
za nácvik s dětmi a také doprovod! A moc děkujeme 
všem vystupujícím dětem, které nám svým umem zpří-
jemnily předvánoční čas. Na  závěr jsme si společně 
zazpívali koledy a poseděli u občerstvení při koledách 
a prezentaci naší činnosti v roce 2015. Pro členy ČČK 
potom ještě následovala výroční schůze s prezentací.

Na besídce byly také uděleny tituly „Nejaktivnější 
červenokřižáček roku 2015“ za vzornou účast na ak-
cích místní skupiny a výborné plnění povinností červe-
nokřižáčka. Ocenění letos získali Amálie Loužecká, Na-
tálie Stehlíková a Filip Loužecký, kteří pomáhali téměř 
na všech našich akcích. Moc jim děkujeme za pomoc, 
protože bez našich červenokřižáčků bychom všechen 
program nemohli zvládnout!

Na konci roku ještě stěhujeme náš sklad a klubov-
nu pod střechu ZŠ Přibyslav. Děkujeme Pečovatel-
ské službě Přibyslav za  dosavadní pronájem v  jejích 
prostorách! Děkujeme také panu řediteli P. Adamovi 
za  nabídku nových prostor a  budeme se těšit, jaké 
dobrodružství nám přinesou. 

Na leden připravujeme:
První setkání červenokřižáčků v roce 2016 bude 

velice akční. Za výbornou práci a pomoc v roce 2015 
naše děti dostaly vánoční dárek v podobě společného 
výletu na bowling a pizzu, který podnikneme v lednu. 
Držte nám pěsti, aby se nám ve hře dařilo. 

V lednu se budeme opět těšit na pravidelný moni-
toring a to 29. ledna 2016 od 15 do 16 hodin v domě 
s pečovatelskou službou. Přijďte si změřit krevní tlak, 
glykemický index a Body Mass Index včetně procenta 
svalů a tuků v těle. V měření budeme zase pokračovat 
každý poslední pátek v měsíci.

Za  loňský rok jsme získali 4 nové červenokřižáčky 
a 1 dospělého člena. V novém roce 2016 samozřejmě 
také rádi uvítáme nové členy do našich řad!

Věříme, že jste úspěšně zahájili rok 2016 a že bude 
příjemně a v radosti celý probíhat. Přejeme Vám krásný 
zimní leden!

Za MS ČČK Přibyslav 
Anna Doubková

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

web: www.cckpribyslav.cz

Významné dny v měsíci 
lednu:
 1. 1. Den obnovy samostatného českého státu
  Nový rok 
  Světový den míru
 4. 1. Světový den Braillova písma
 6. 1. Tři Králové 
 12. 1. Světový den manželství 
 16. 1. Den památky Jana Palacha
 27. 1.  Mezinárodní den památky obětí 

Holocaustu a předcházení zločinům proti 
lidskosti

 28. 1.  Mezinárodní den mobilizace proti jaderné 
válce

 28. 1. Den ochrany osobních údajů 
 31. 1. Den dětí ulice
  Světový den pomoci malomocným
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Skupina asi 50 lidí absolvovala jakýsi seminář.
Znenadání přednášející skončil a rozhodl se udělat s posluchači skupinovou akti-

vitu. Každý dostal nafukovací balónek. Lektor posluchače požádal, aby na něj fi xem 
napsali své jméno.  Pak byly balónky vybrány a odneseny do vedlejší místnosti.

Po chvíli dostali posluchači nový úkol: „Jděte do vedlejší místnosti a balónek se 
svým jménem do 5 minut najděte a přineste.“ Každý začal s neuvěřitelnou rychlostí 
a nasazením hledat svůj balónek, rozrážel balónky v místnosti, narážel do kolegů, 
strkal se s nimi… Vypukl šílený chaos.

Na konci pětiminutového limitu nikdo balónek se svým jménem nenašel.
„Tak jinak.“ říká lektor. „Jděte do vedlejší místnosti znovu, vezměte jakýkoli baló-

nek, který vám přijde pod ruku, a předejte ho osobě, jejíž jméno bude na balónku 
napsáno.“ V několika minutách bylo hotovo. Každý držel svůj vlastní balónek.

„Přesně to se děje v našem životě. Každý bláznivě hledá své štěstí, aniž ví, kde 
hledat, aniž ví, kde jeho štěstí leží.“

„Naše štěstí nacházíme ve štěstí druhých lidí. Dejte druhým jejich štěstí a dostane-
te své. A to je smysl lidského života.“

podle literární předlohy neznámého autora
převyprávěla Ludmila Kachlíková

Špatně zaparkovaný Ford ve východní části Bechyňova náměstí v pondělí 7. pro-
since zúžil silnici natolik, že znemožnil průjezd popelářského automobilu. Řidič 
tzv. Kuka vozu musel chtě nechtě porušit vyhlášku, dlouhou jednosměrku riskantně 
vycouvat až k bývalé trafi ce a pro plné popelnice se vrátit průjezdem autobusového 
stanoviště. Kdyby řidič Fordu slyšel jadrné glosy posádky popelářského vozu nad 

jeho chybným parková-
ním, musel by se červenat.

Ivo Havlík

Naše štěstí – příběh ze života o životě 
(a etické výchově)

Není to tak dávno, co jsme na poslední tiskovce se starostou Martinem Kamarádem 
diskutovali o takzvané psí vyhlášce.  Tu chce v Přibyslavi prosadit paní Jana Höferová, 
poté, co byl její pes na procházce napaden jiným psem bez vodítka. Obávám se, že 
arogantní chovatele žádná vyhláška nenapraví, pokud nebudou za svoje jednání nést 
následky. Nicméně snahu paní Höferové plně chápu, osobní zkušenost je nepřenosná.

V pondělí 7. prosince odpoledne jsem venčila svoje dva psy na polní cestě mezi 
Dobrou a Hesovem. Byla jsem zde napadena dvěma velkými psy, zřejmě bernar-
dýny, kteří patří podle mých informací rodině, která bydlí nedaleko odtud. Důle-
žité je, že v době napadení jsem měla oba psy na vodítku, ale bernardýni pobíhali 
po cestě zcela volně, bez náhubku a hlavně bez pána. Ten větší a silnější zaútočil 
na mého psa, kterého jsem měla na vodítku v pravé ruce, a přitom mě srazil na zem. 
Poté on společně s druhým psem začali toho mého psíka pronásledovat, což mě 
a druhého psa zřejmě uchránilo od možného zranění. Teprve poté, co jsem začala 
hlasitě křičet o pomoc, se objevil jeden z majitelů a psy zahnal domů. Co mě ale velmi 
negativně překvapilo, byl přístup slečny, které psi patřili. Sice řekla, že se omlouvá, 
ale chovala se arogantně a v podstatě mi dala najevo, že se nic nestalo, není třeba 
se rozčilovat, neprojevila ani náznak obyčejné lidské účasti a už vůbec ji nenapadlo, 
zeptat se slušně, zda je vše v pořádku a zda se MNĚ nic nestalo, přestože jsem byla 
špinavá a kulhala jsem na pravou nohu, protože mě její pes nešťastně srazil přímo 
do kamení. Slečna si toho buď nevšimla, nebo ji to vůbec nezajímalo, obrátila se 
ke mně zády a začala se bavit s kamarádkou. 

Když jsem přišla domů, špinavá, kulhající, s oteklým kolenem a v šoku, dohodli 
jsme se s  manželem, že bych na  tento případ měla upozornit, protože se něco 
podobného může stát kdykoliv jindy, navíc nejde jen o mě. Pravidelně, hlavně o ví-
kendu na této cestě potkávám rodiny s malými dětmi, které tady venčí svoje psy, 
chodí tudy i několik důchodkyní se svými pejsky, někdy zde i děti z Přibyslavi venčí 
svoje psy zcela samotné. Myslím, že srážka se dvěma velkými psy by nemusela pro 
dítě nebo seniora dopadnout dobře. Myslím si, že tak velcí silní psi, kteří útočí na psy 
jiných majitelů, jakmile je vidí,  a nedělá jim problém majitele napadených psů poslat 
k zemi, nemají venku sami bez dohledu co dělat. Pokud je majitelé chtějí venčit volně 
v přírodě, za což se jim myslivci asi nepoděkují, měli by mít náhubek, nebo by s nimi 
měl být aspoň někdo, kdo je dovede zvládnout a zabrání tomu, aby někoho napadli, 
ale rozhodně by se neměli toulat sami. Jinak existují dnes už různé kurzy a „školy“ 
pro psy, kde se nejen psi, ale i majitelé učí slušnému chování k  jiným pejskařům. 
Nicméně bych aspoň chtěla varovat všechny pejskaře, kteří chodí přes horní konec 
obce Dobrá směrem k Hesovu, aby si dávali pozor před zahradou, kde se prohánějí 
tři psi, každý o velikosti telete, zvlášť v případě, kdy se nejméně dva tito chlupatí 
„miláčkové“ vydají na procházku sami a bez dozoru.

Š. Saadouni

Paní Höferová, naprosto vás chápu

Brzkov, 23. 11. 2015 - Obce a města dotčená plánovanou těžbou uranu v lokalitě 
Brzkov – Horní Věžnice žádají před povolením těžby o provedení kompletního geolo-
gického průzkumu. Důvodem je to, že těžba a následná přeprava této radioaktivní 
látky má být prováděna v hustě obydlených oblastech Kraje Vysočina.

Obce a města dotčená plánovanou těžbou uranu v lokalitě Brzkov – Horní Věžnice 
žádají před povolením těžby o  provedení kompletního geologického průzkumu. 
Dotčeným obcím a městům se v minulosti dostalo opakovaného ujištění, že v rámci 
povolení této těžby bude postupováno dle platných právních předpisů a veškerá roz-
hodnutí budou podložena všemi nezbytnými podklady. Tímto zásadním podkladem 
pro povolení těžby je bezesporu kompletní geologický průzkum. Potřeba komplet-
ního geologického průzkumu je opakovaně uváděna v materiálech předložených 
Vládě ČR a zpracovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a státním podni-
kem DIAMO, a dále také v materiálech Kraje Vysočina k této problematice. Nelze 
také odhlédnout od toho, že těžba této radioaktivní látky má být prováděna v hustě 
obydlených oblastech a ve vzdálenosti nepřesahující 15 km od měst Jihlava, Žďár 
nad Sázavou a Havlíčkův Brod. Vytěžená ruda má být následně přepravována třemi 
okresy Kraje Vysočina z Brzkova přes Přibyslav do Rožné k dalšímu zpracování.

Z informací státního podniku DIAMO, který má vlastní těžbu uranu provádět, však 
vyplývá, že v rozporu s výše uvedeným již byl vypracován návrh na rozšíření chráně-
ného ložiskového území Brzkov o rudní uzel Věžnice s tím, že bude na ministerstvo 
životního prostředí podána žádost o vydání rozhodnutí v této věci.

S  tímto postupem dotčené obce a  města nesouhlasí a  obrátili se společně 
na Mgr. Richarda Brabce, ministra životního prostředí, Ing. Jana Mládka, CSc., mi-
nistra průmyslu a  obchodu a  MUDr.  Jiřího Běhounka, hejtmana Kraje Vysočina, 
a žádají je o to, aby bylo ve všech řízeních ve věci těžby uranu na katastrech obcí 
Brzkov – Horní Věžnice trváno na provedení kompletního geologického průzkumu 
dle platných právních předpisů, a  teprve po  jeho provedení, aby byla vydávána 
jakákoli rozhodnutí.

Tyto žádosti jsou pro dotčená města a obce jedinou možností, jak dosáhnout pro-
vedení kompletního geologického průzkumu, neboť účastníkem řízení o rozšíření 
chráněného ložiskového území je pouze navrhovatel, tedy DIAMO, státní podnik, 
jehož zájmy v tomto řízení jsou naprosto odlišné od zájmů dotčených měst a obcí. 
Obce a města jsou v řízení o rozšíření chráněného ložiskového území zcela pominuty 
a nemají jakoukoli možnost hájit zájmy nejen svých občanů.

Mgr. et Bc. Luboš Kliment
společný právní zástupce

obce Brzkov, města Polná,
města Přibyslav a obce Věžnice
kontakt: kliment@akkliment.cz, 

tel: 776233879

Těžba uranu v Brzkově bez nezbytného 
geologického průzkumu?  

Popeláři neprojeli
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Odjezdy autobusů z Bechyňova náměstí v Přibyslavi 13. 12. 2015 - 10. 12. 2016
LINKA č. ODJ. SMĚR OMEZENÍ

600980 4:20 Dlouhá Ves Havlíčkův Brod X jede od 23.12.15 do 31.12.15,
od 1.7.16 do 31.8.16

600020 4:25 Pohled Havlíčkův Brod X

600290 4:25 Česká Bělá Chotěboř X

760592 4:32 Polná Jihlava X

600980 4:30 Dlouhá Ves Havlíčkův Brod X nejede od 23.12.15 do 31.12.15,
nejede od 1.7.16 do 31.8.16

840115 4:28 Velká 
Losenice 

Hamry Žďár n/S. X jede od 28.12.15 do 31.12.15

840115 4:37 Velká 
Losenice 

Hamry Žďár n/S. X nejede od 28.12.15 do 31.12.15

600320 5:11 Hesov X

600980 5:20 Hesov X

600300 5:35 Havl.Borová Chotěboř X

600980 5:35 Brzkov Polná X nejede od 23.12.15 do 31.12.15,
nejede od 1.7.16 do 31.8.16

600980 5:35 Brzkov Polná X jede od 23.12.15 do 31.12.15,
jede od 1.7.16 do 31.8.16

600020 5:45 Pohled Havlíčkův Brod X nejede od 22.12.15 do 31.12.15

600980 5:50 Dlouhá Ves Havlíčkův Brod X nejede od 23.12.15 do 31.12.15,
nejede od 1.7.16 do 31.8.16

840105 6:05 Račín Žďár nad Sáz. S

600290 6:13 žel. st. Přibyslav X

600290 6:23 Dvorek Šlapánov X C m

840122 6:22 Nížkov Žďár n/Sáz. X

840115 6:38 Velká 
Losenice 

Hamry Žďár n/S. X

600980 6:45 Dlouhá Ves Havlíčkův Brod X

600980 6:50 Dlouhá Ves Havlíčkův Brod S nejede 26.12.2015

840105 6:50 Račín Žďár n/Sáz. X

600290 6:57 Žižkovo Pole Česká Bělá X

600020 7:17 Pohled Havlíčkův Brod X

600320 7:20 Hřiště X C

600980 7:40 Č. Jablonná 
- zp.

N

600980 8:15 Dlouhá Ves Havlíčkův Brod X nejede od 23.12.15 do 31.12.15 

600980 9:10 Č. Jablonná 
- zp.

N

600290 9:20 Česká Bělá Chotěboř k jede PO, ÚT, ST, ČT

840105 9:20 Ronov V.Losenice Žďár n/S. +

600290 9:20 Česká Bělá k jede v pátek

840105 9:25 Ronov V.Losenice Žďár n/S. X

600290 9:25 Česká Bělá Chotěboř k jede v neděli

600290 9:25 Česká Bělá k jede v neděli

600300 9:30 Havl.Borová jede jen 31.12.15

600300 9:30 Havl.Borová Chotěboř, Marieves X nejede 31.12.15

840122 11:50 Nížkov Poděšín X

840105 12:07 Račín Žďár n/Sáz. +

600980 12:30 Dlouhá Ves Havlíčkův Brod N k

840105 12:30 V.Losenice Račín Žďár n/S. X

600980 12:35 Dolní 
Jablonná 

Č.Jablonná-zp. X C

600290 12:40 Dvorek Šlapanov X C

840122 12:40 Nížkov Žďár n/Sáz. X

840115 12:45 Velká 
Losenice 

Hamry Žďár n/S. X

600320 12:50 Hřiště X C

600300 12:55 Havl.Borová Chotěboř X

LINKA č. ODJ. SMĚR OMEZENÍ

600980 13:00 Dlouhá Ves Havlíčkův Brod X

760592 13:15 Brzkov Polná Dobronín X

600020 13:15 Pohled Havlíčkův Brod X

600290 13:20 Česká Bělá Chotěboř X

600980 13:20 Hesov X

600320 13:52 Hesov X

840122 14:10 Olešenka Nížkov X nejede 31.12.15

600980 14:15 Dlouhá Ves Havlíčkův Brod X

600320 14:25 Havl.Borová Ždírec n/D. X

600980 15:15 Brzkov Polná X

840115 15:25 Velká 
Losenice 

Hamry Žďár n/S. X

840122 15:30 Nížkov Žďár n/Sáz. X nejede 31.12.15

600290 15:32 Česká Bělá m jede jen 31.12.15

600290 15:32 Dvorek Šlapánov X C m

600300 15:38 žel. st. Přibyslav nejede 31.12.15

600020 15:52 Pohled Havlíčkův Brod X nejede 31.12.15
nejede 31.12.14

600290 16:05 žel. st. Přibyslav X C

600300 16:07 Havl.Borová Chotěboř X nejede 31.12.15

600980 16:15 Dlouhá Ves Havlíčkův Brod X nejede 31.12.15

840105 16:30 Velká 
Losenice 

Račín Žďár n/S. X

840105 16:30 Malá 
Losenice 

Račín Žďár n/S. a

600290 16:32 Česká Bělá Chotěboř X m nejede 31.12.15

600290 17:15 Žižkovo Pole Česká Bělá N k

840115 17:20 Velká 
Losenice 

Hamry Žďár n/S. X

760592 17:47 Brzkov Polná X nejede 31.12.15

600980 17:45 Dlouhá Ves Havlíčkův Brod X nejede 31.12.15

600290 17:53 žel. st. Přibyslav k

600290 18:18 žel. st. Přibyslav k

600290 18:27 Žižkovo Pole Česká Bělá X nejede 31.12.15, m

840105 19:05 Hřiště X

840105 21:00 Račín Žďár n/S. X jede jen v sudý táden

600980 21:25 Hesov X jede jen v sudý týden,
nejede 23.12.15

600980 22:10 Dlouhá Ves Havlíčkův Brod X nejede 31.12.15

Vysvětlivky:
X = jede jen v pracovní dny
a = jezdí v S a +
C = jede ve dnech školního vyučování
k = různá časová omezení podle jízd. řádu
m = jede od nádraží ČD v Přibyslavi
N = jede v den prac. klidu před prac. dnem
S = jede jen v sob.
+ = jede v N a ve státem uznaný svátek
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železni ní stanice
P IBYSLAV

P íjezdy a odjezdy vlak
Platí od 13.12.2015 do 10.12.2016  

Vlak sm r
P íjezd Odjezd Druh íslo Z     do Poznámky

4.26 4.27 Os 8740 Ž ár n.S.( 4.09) Havlí k v Brod( 4.44) jede v Ω; χ

5.06 5.07 Os 8741 Havlí k v Brod( 4.50) Ž ár n.S.( 5.24) jede v Ω; χ

5.14 5.15 R 971 Havlí k v Brod( 5.02) Brno hl.n.( 6.46) GUSTAV BROM  jede v Ω, nejede 31.XII.;  Tišnov – Brno hl.n. platí také jízdní doklady IDS JMK; ×; …; ∼; ξ; ″; ω

5.34 5.34 Os 5904 Ž ár n.S.( 5.17) Kolín( 7.20) nejede 25., 26.XII., 1.I.; χ; ⊥

6.06 6.07 Os 8743 Havlí k v Brod( 5.51) Ž ár n.S.( 6.25) jede v Ω, Ε a 24.XII., 5.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I., 29.X.; ⊥ v Ω; χ

6.07 6.08 Os 8742 Ž ár n.S.( 5.50) Havlí k v Brod( 6.25) jede v Ω; χ

6.16 6.17 R 973 Havlí k v Brod( 6.04) Brno hl.n.( 7.43) nejede 25., 26.XII., 1.I.;  Tišnov – Brno hl.n. platí také jízdní doklady IDS JMK; ×; …; ∼; ξ; ″; ω

6.41 6.42 R 990 Brno hl.n.( 5.20) Praha hl.n.( 8.51) Brno hl.n.-Ž ár n.S. jede v ≅ a 29.III., 7.VII., nejede 28.III.; Ž ár n.S.-Havlí k v Brod jede v Ω, nejede 31.XII.;  

Havlí k v Brod-Praha hl.n. jede v Ω, Ε a 24.XII., 5.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I., 29.X.;  

×; …; ∼; ξ; ″; ω;  Brno hl.n. – Tišnov platí také jízdní doklady IDS JMK

6.49 6.50 Os 8744 Ž ár n.S.( 6.32) Havlí k v Brod( 7.07) jede v Ε a Ξ; χ

7.05 7.06 Os 8745 Havlí k v Brod( 6.49) Ž ár n.S.( 7.25) jede v Ω; χ

7.07 7.08 Os 8746 Ž ár n.S.( 6.50) Havlí k v Brod( 7.25) jede v Ω; ⊥; χ

7.41 7.42 R 988 Brno hl.n.( 6.20) Praha hl.n.( 9.51) DOUBRAVA ×;  Brno hl.n. – Tišnov platí také jízdní doklady IDS JMK; …; ∼; ξ; ″; ω

8.01 8.02 Os 8748 Ž ár n.S.( 7.44) Havlí k v Brod( 8.19) jede v Ω, Ε a 24.XII., 5.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I., 29.X.; χ

8.05 8.06 Os 8747 Havlí k v Brod( 7.49) Ž ár n.S.( 8.24) jede v Ε a Ξ; χ

8.16 8.17 R 975 Praha hl.n.( 6.06) Brno hl.n.( 9.41) JAN BLAŽEJ SANTINI Praha hl.n.-Havlí k v Brod jede v Ω, Ε a 24.XII., 5.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I., 29.X.; 

×; …; ∼; ξ; ″; ω;  Tišnov – Brno hl.n. platí také jízdní doklady IDS JMK

9.41 9.42 R 986 Brno hl.n.( 8.20) Praha hl.n.(11.51) SÁZAVA  Brno hl.n. – Tišnov platí také jízdní doklady IDS JMK; × v Ε a Ξ, krom  25., 26.XII., 1.I.; ± v Ω, krom  31.XII.; ξ; ω; 

… v Ε a Ξ, krom  25., 26.XII., 1.I.; ″ v Ε a Ξ, krom  25., 26.XII., 1.I.; ∼ v Ε a Ξ, krom  25., 26.XII., 1.I.

9.52 9.53 Os 8752 Ž ár n.S.( 9.35) Havlí k v Brod(10.10) jede v Ε a Ξ; χ

10.01 10.02 Os 8749 Havlí k v Brod( 9.45) Ž ár n.S.(10.20) jede v Ω;  χ

10.16 10.17 R 977 Praha hl.n.( 8.06) Brno hl.n.(11.41) PORTA COELI …; ∼; ξ; ″; ω; ×;  Tišnov – Brno hl.n. platí také jízdní doklady IDS JMK

10.57 10.58 Os 8754 Ž ár n.S.(10.40) Havlí k v Brod(11.15) jede v Ω;  χ

11.41 11.42 R 984 Brno hl.n.(10.20) Praha hl.n.(13.51) SVRATKA  Brno hl.n. – Tišnov platí také jízdní doklady IDS JMK; × v Ω, krom  31.XII.; ″ v Ω, krom  31.XII.; ± v Ε a Ξ, krom

25., 26.XII., 1.I.; … v Ω, krom  31.XII.; ∼ v Ω, krom  31.XII.; ξ; ω
11.58 11.59 Os 8751 Havlí k v Brod(11.41) Ž ár n.S.(12.17) χ

12.16 12.17 R 979 Praha hl.n.(10.06) Brno hl.n.(13.41) BARBORA ×; ∼; ξ; ″; ω;  Tišnov – Brno hl.n. platí také jízdní doklady IDS JMK; …

12.46 12.47 Os 8756 Ž ár n.S.(12.29) Havlí k v Brod(13.05) χ

13.11 13.12 Os 8753 Havlí k v Brod(12.55) Ž ár n.S.(13.30) jede v Ω;  χ

13.41 13.42 R 982 Brno hl.n.(12.20) Praha hl.n.(15.51) VYSO INA ×;  Brno hl.n. – Tišnov platí také jízdní doklady IDS JMK; …; ∼; ξ; ″; ω

13.58 13.59 Os 8758 Ž ár n.S.(13.42) Havlí k v Brod(14.17) jede v Δ a 28.I., 23.III., 16.XI., nejede 25.XII. – 1.I., 29.I., 25.III., 1.VII. – 26.VIII., 28.X., 18.XI.;  χ

14.16 14.17 R 981 Praha hl.n.(12.06) Brno hl.n.(15.41) LIPNICE ×; …; ∼; ξ; ″; ω;  Tišnov – Brno hl.n. platí také jízdní doklady IDS JMK

14.42 14.43 Os 8755 Havlí k v Brod(14.25) Ž ár n.S.(15.01) jede v Ω;  χ; ⊥ krom  23. – 31.XII. 

14.47 14.48 Os 8762 Ž ár n.S.(14.30) Havlí k v Brod(15.06) jede v Ω;  χ

15.26 15.27 Os 8757 Havlí k v Brod(15.10) Ž ár n.S.(15.46) jede v Ε a Ξ;  χ; α

15.41 15.42 R 980 Brno hl.n.(14.20) Praha hl.n.(17.51) LIPNICE …; ∼; ξ; ″; ω; ×;  Brno hl.n. – Tišnov platí také jízdní doklady IDS JMK

15.41 15.42 Os 8759 Havlí k v Brod(15.25) Ž ár n.S.(16.01) jede v Ω;  χ

16.16 16.17 R 983 Praha hl.n.(14.06) Brno hl.n.(17.41) VYSO INA  Tišnov – Brno hl.n. platí také jízdní doklady IDS JMK; × v Ε a Ξ, krom  25., 26.XII., 1.I.; ± v Ω, krom  31.XII.; ξ; 

ω; … v Ε a Ξ, krom  25., 26.XII., 1.I.; ″ v Ε a Ξ, krom  25., 26.XII., 1.I.; ∼ v Ε a Ξ, krom  25., 26.XII., 1.I.

16.27 16.28 Os 8764 Ž ár n.S.(16.10) Havlí k v Brod(16.46) jede v Ε a Ξ;  χ; α

16.41 16.42 R 978 Brno hl.n.(15.20) Praha hl.n.(18.51) BARBORA Brno hl.n.-Praha hl.n. jede v Ω a Ξ, nejede 24. – 26., 31.XII., 1.I., 27.III., 5.VII., 28.X.;  

…; ∼; ξ; ″; ω; ×;  Brno hl.n. – Tišnov platí také jízdní doklady IDS JMK

17.05 17.05 Os 8763 Havlí k v Brod(16.49) N. M sto na M.(17.59) Ž ár n.S.-N. M sto na M. jede v Ω, nejede 31.XII.;  χ; α

17.07 17.08 Os 8766 Ž ár n.S.(16.50) Havlí k v Brod(17.25) jede v Ω;  χ; ⊥ krom  23. – 31.XII. 

17.16 17.17 R 985 Praha hl.n.(15.06) Brno hl.n.(18.41) SVRATKA jede v Ω, nejede 31.XII.;   Tišnov – Brno hl.n. platí také jízdní doklady IDS JMK; ×; …; ∼; ξ; ″; ω

17.41 17.42 R 976 Brno hl.n.(16.20) Praha hl.n.(19.51) PORTA COELI Havlí k v Brod-Praha hl.n. nejede 24.XII.;  

×; …; ∼; ξ; ″; ω;  Brno hl.n. – Tišnov platí také jízdní doklady IDS JMK

18.16 18.17 R 987 Praha hl.n.(16.06) Brno hl.n.(19.41) SÁZAVA  Tišnov – Brno hl.n. platí také jízdní doklady IDS JMK; × v Ω, krom  31.XII.; ″ v Ω, krom  31.XII.; ± v Ε a Ξ, krom

25., 26.XII., 1.I.; … v Ω, krom  31.XII.; ∼ v Ω, krom  31.XII.; ξ; ω
18.41 18.42 R 974 Brno hl.n.(17.20) Havlí k v Brod(18.54) JAN BLAŽEJ SANTINI jede v Ω, nejede 31.XII.;  

 Brno hl.n. – Tišnov platí také jízdní doklady IDS JMK; ×; …; ∼; ξ; ″; ω
18.55 18.56 Os 8768 Ž ár n.S.(18.40) Havlí k v Brod(19.12) jede v Ε, Ξ a 23., 28. – 30.XII., nejede 24., 25.XII.;  χ; α

19.01 19.02 Os 24914 Studenec(17.05) Havlí k v Brod(19.19) Velké Mezi í í-Havlí k v Brod jede v Ω, nejede 23. – 31.XII.;  ∂ Studenec – Ž ár nad Sázavou 

19.20 19.21 Os 8765 Havlí k v Brod(19.05) N. M sto na M.(19.59) jede v Ω, nejede 23. – 31.XII.;  χ

19.41 19.42 R 972 Brno hl.n.(18.20) Praha hl.n.(21.51) Brno hl.n.-Havlí k v Brod nejede 24.XII.; Havlí k v Brod-Praha hl.n. nejede 24., 31.XII.;  

Brno hl.n. – Tišnov platí také jízdní doklady IDS JMK; ×; …; ∼; ξ; ″; ω
20.16 20.17 R 989 Praha hl.n.(18.06) Brno hl.n.(21.44) DOUBRAVA ×;  Tišnov – Brno hl.n. platí také jízdní doklady IDS JMK; …; ∼; ξ; ″; ω

20.27 20.28 Os 5915 Kolín(18.21) Ž ár n.S.(20.47) nejede 24., 25., 31.XII.;  χ; ⊥

20.42 20.43 Os 8770 N. M sto na M.(20.04) Havlí k v Brod(20.59) N. M sto na M.-Ž ár n.S. jede v Ω, nejede 23. – 31.XII.; Ž ár n.S.-Havlí k v Brod jede v Ω, nejede 31.XII.;  χ

21.41 21.42 R 970 Brno hl.n.(20.20) Havlí k v Brod(21.54) GUSTAV BROM jede v Ω, Ε a 25.XII., 1.I., 27.III., 5.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 31.XII.;  

Brno hl.n. – Tišnov platí také jízdní doklady IDS JMK; ×; …; ∼; ξ; ″; ω
22.28 22.29 Os 8767 Havlí k v Brod(22.11) Velké Mezi í í(23.29) Havlí k v Brod-Ž ár n.S. nejede 24., 25., 31.XII.; Ž ár n.S.-Velké Mezi í í jede v Ω, nejede 23. – 31.XII.;   

∂ Ž ár n.S. – Velké Mezi í í 

22.54 22.55 Os 8772 Ž ár n.S.(22.38) Havlí k v Brod(23.11) jede v Ω, nejede 23. – 31.XII.;  χ; α

VYSV TLIVKY / ERKLÄRUNGEN / EXPLANATION:
Druh vlaku 
 R Rychlík / Schnellzug / Fast train
   Os Osobní vlak / Regionalzug / Local train 
Omezení jízdy 
 Ω pracovní dny / Arbeitstage (gewöhnlich Montag bis Freitag) / working days (usually from Monday to Friday)

 Ξ ned le a státem uznané svátky / Sonntage und staatliche Feiertage / Sundays and holidays confirmed by 
the state 

 ≅-Φ dny v týdnu (pond lí-ned le) / Wochentage (Montag-Sonntag) / days of week (Monday-Sunday) 
Další informace o vlaku 
  <⊥      úschova b hem p epravy (do vy erpání kapacity) / Gepäckwagen (bis zur Kapazitätsauslastung) / a mobile 
               left-luggage car on the train (until full capacity) 

  ∼  v z vhodný pro p epravu cestujících na vozíku, vybavený zvedací plošinou / Wagen mit       
              Rollstuhlfahrerabteil und Hebebühne / a coach suitable for carriage of people on wheelchairs, equipped  
             with   a lifting platform 

    …       dámský oddíl (oddíl pro samostatn  cestující ženy) / Damenabteil (Abteil für alleinreisende Frauen)  
               / ladies’ compartment (compartment for women travelling alone) 

 ω možno zakoupit místenku / Platzreservierung möglich / reservations possible 

 ξ v z nebo oddíly, vyhrazené pro cestující s d tmi do 10 let / Wagen oder Abteile für Reisende mit Kindern bis 10 Jahren / a coach or 
compartments reserved for passengers with children up to the age of 10 years

    χp eprava spoluzavazadel (do vy erpání kapacity) / Fahrradbeförderung (unter Aufsicht des Reisenden, bis zur Kapazitätsauslastung) / carriage of 
registered luggage (until full capacity) 

  < ±      úschova b hem p epravy s možností rezervace místa pro jízdní kolo / Gepäckwagen mit 
               Reservierungsmöglichkeit für Fahrradstellplatz / a mobile left-luggage car on the train; reservation of bicycles space possible 

    ″p eprava spoluzavazadel s povinnou rezervací místa pro jízdní kolo a cestujícího, v n kterých vlacích pouze pro jízdní kolo / Fahrradbeförderung 
mit Reservierungspflicht für Fahrradstellplatz und Reisende, in einigen Zügen nur für den Fahrradstellplatz / carriage of registered luggage 
with compulsory reservation of bicycles space and passengers, in some trains of bicycles space only 

    ∂samoobslužný zp sob odbavování cestujících, cestující bez jízdenky nastupují do vlaku pouze dve mi u stanovišt  strojvedoucího / Zug ohne 
Zugbegleiter, Reisende ohne Fahrkarten steigen bitte nur durch die erste Tür hinter der Kabine des Triebfahrzeugführers in 

   ×ve vlaku azen v z s p ípojkou 230 V / Wagen mit Steckdosen (230 V) / 230 V power sockets 

    α v z vhodný pro p epravu cestujících na vozíku / Wagen mit Rollstuhlfahrerabteil / a coach suitable for carriage of people on 
wheelchairs 

Správa železni ní dopravní cesty, státní organizace, Dopravce vlaku je uveden ve sloupci „Poznámky“; pokud není 
Dlážd ná 1003/7, 110 00 Praha 1 uveden, je dopravcem vlaku spole nost eské dráhy, a.s. 

Informace o jízdách vlak : tel. 840 112 113 
KST-FRI-Žilinská univerzita, KANGO  ver. KGVD / data ver. 2.10 stav ke dni:  13.12.2015 13.12.2015   
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„Každý příslušník Policie České republiky, který jedná v  souladu se zákonem 
a Etickým kodexem Policie České republiky, si plně zaslouží úctu, respekt a podporu 
společnosti, jejíž bezpečnost chrání i s nasazením vlastního života.“

Etický kodex PČR

Současná Policie České republiky vykonává z velké části to, co mělo v dřívějších 
dobách na starosti četnictvo. „Gendarmerie“ byl vojensky organizovaný strážní sbor 
vzniklý už za rakouského císařství. Od přelomu let 1849/1850 existoval i v Čechách 
a  jeho úkolem bylo udržovat veřejný pořádek a bezpečnost. Četníci se v českých 
zemích pohybovali poměrně dlouho a osudnou se jim stala až doba po druhé svě-
tové válce, kdy byl sjednocením různých složek vytvořen Sbor národní bezpečnosti. 
Lidové označování policisty jako „četníka“ se však udrželo do dnešních dní.

Na základě nařízení z roku 1914 měla každá četnická stanice zřídit tzv. Památník, 
kam se zapisovaly pozoruhodné události z toho kterého obvodu. Povinnost vést tyto 
kroniky pokračovala i v době Československé republiky. Údaje z let německé okupa-
ce měly být zapsány zpětně v roce 1945 a tradice zapisování historických okamžiků 
vydržela mužům zákona až do konce čtyřicátých let dvacátého století.

V Archivu bezpečnostních složek v Brně-Kanicích se nachází i Památník četnické 
stanice v Přibyslavi. Časově obsahuje období let 1849 až 1948 a je celý psán česky. 
Prvních několik desetiletí je však dopisováno zpětně. I  přesto obsahují zažloutlé 
stránky zajímavé informace k dějinám Přibyslavi, zdejších lidí i četníků a udržování 
bezpečnosti.

Společně budeme v  několika dílech našeho seriálu vybírat to nejzajímavější ze 
vzpomínek mužů zákona z česko-moravského pomezí. Úkolem však nebude popsat 
v úplnosti vývoj bezpečnostních orgánů ve městě, ani vylíčit celé dějiny Přibyslavi. 
K četnickým zápisům budeme muset stále přistupovat obezřetně jako k historické-
mu pramenu. Navíc s vědomím, že autoři se mohli dopustit (a i dopouštěli) různých 
chyb, nepřesností a možná i záměrného zkreslování. Na druhou stranu se jim mohlo 
podařit zachytit informace, které jsou dnes neznámé, polozapomenuté nebo nám 
již bez tehdejšího kontextu nedávají smysl. Právě proto má cenu se Památníkem 
četnické stanice Přibyslav zabývat.

Nyní projdeme výběr poznámek z druhé poloviny devatenáctého století a příště 
se seznámíme s bohatými zápisy z doby tzv. Velké války. Tedy střetnutí, které mělo 
svět změnit minimálně na dalších sedmdesát let.

1851 Dne 15. dubna započal v Přibyslavi v domě Karla Hessa čís. pop. 25 svoji 
činnost poštovní a expediční úřad. Dříve obstarával donášku pošty z Německého 
Brodu do Přibyslavi dvakrát týdně zvláštní posel.

1855 Zřízeno četnické stanoviště v Přibyslavi. Zpočátku umístěno na zámku, poté 
v různých domech na náměstí. Služební obvod náležel dříve obvodu stanice v Ně-
meckém Brodě a Polné.

1870 Při sčítání lidu měla Přibyslav 2943 obyvatel z toho 1391 mužského a 1552 
ženského pohlaví. Z těchto pak 26 protestantů, 10 židů, ostatní byli římsko-katolíci.

1871 V lednu zahájena doprava na severovýchodní dráze. Nejbližší stanice byla 
„Přibyslav – Šlapánov.“

Dne 18. února byl závodčí Jan Vaněk, velitel stanice v Přibyslavi, 28 letý, při ob-
chůzce na silnici blíže Polničky nalezen zavražděný. Vraždu spáchal nádeník Josef 
Bárta z Chotěboře bytem ve Škrdlovicích. Byl odsouzen k doživotnímu žaláři. Bárta 
šel se svým bratrem Janem z krádeže ve Světnově, odkudž nesli ovci, když na ně 
závodčí Vaněk narazil. Týž je zadržel, byl ale Bártou sražen k zemi a nožem usmrcen 
27 ranami.

Jest pochován na hřbitově v Přibyslavi čís. hrobu 63/5.

1873 Dne 18. června zastřelil se ze služební pušky na četnické stanici v Přibyslavi 
četník Václav Remeš v roce 1849 v Mileticích okres Slaný rozený. Jako příčina sebe-
vraždy jest v úmrtní matrice uvedeno nepříčetnost následkem mozkové poruchy.

1880 Při sčítání lidu v  Přibyslavi napočteno celkem 2674 obyvatel a  sice: 1274 
mužského, 1400 ženského pohlaví. Dle náboženství 2629 římských katolíků, 31 pro-
testantů, 23 židů.

1898 Zahájena doprava na místní dráze Německý Brod, Žďár, ve zdejším dohléda-
cím obvodě zřízeny nádražní stanice v Ronově n/S. a Sázavě. V Hesově, Českém 
Šicendorfu zřízeny zastávky.

(pokračování příště)
Petr Tvrdý

Kriminalisté na Vysočině prověřují další případy in-
ternetových podvodů. Jedná se opět o nabídky prode-
je vozidel z Velké Británie. V posledních dvou měsících 
přijali kriminalisté pět oznámení o těchto případech, kdy 
podvodníci způsobili škodu zhruba za 750 tisíc korun. 

Průběh případů je až na drobné odlišnosti stejný. Na některém z inzertních serve-
rů se objeví nabídka prodeje vozidla z Velké Británie. Jedná se nejen o automobily, 
ale i o pracovní stroje nebo traktory. Velmi nápadná je nízká cena, která může být 
i  třetinou běžné ceny takového vozidla. U  inzerátu je uvedena e-mailová adresa, 
často se jedná o adresu u českých internetových serverů. Komunikace se zájemcem 
o koupi probíhá mailem v anglickém jazyce. Kupující je vyzván, aby peníze za vo-
zidlo zaslal na bankovní účet, v poslední době se většinou jedná o banky v Polsku. 
Poté je zájemce e-maily ubezpečován, že vozidlo je již připravováno k nakládce, že 
bude brzy dopraveno a podobně. To je však pouze taktika zdržování. Jakmile peníze 
dorazí na účet a adresát je vybere, přestane prodejce komunikovat. Kupující tak 
nedostane ani požadované vozidlo ani zpět své peníze.

Kriminalisté proto opětovně varují občany, aby byli v případě takovýchto inzerátů 
velmi obezřetní. Takovéto nabídky se objevují i  na  zavedených českých interne-
tových serverech. Na první pohled působí věrohodně a seriózně. Prodejce často 
uvádí, že v případě nevyhovujícího zboží je možné ho vrátit s garancí vrácení peněz. 
Jediné, co je na těchto inzerátech nápadné, je výrazně výhodná cena. Lidé by neměli 
v souvislost s lákavými nabídkami na koupi vozidel, zemědělské techniky a podobně 
posílat na bankovní účty zřízené u zahraničních bank fi nanční prostředky jako různé 
zálohy na koupi, pojištění, nebo zálohy na převoz nabízených vozidel, nebo jiného 
zboží do České republiky. Mohou se tak stát oběťmi podvodníků a přijít i o velmi 
vysoké fi nanční částky. 

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Oddělení tisku a prevence

por. Bc. Monika Pátková
tisková mluvčí 

tel. 974 266 208  
mobil: 725 292 419

e-mail: monika.patkova@pcr.cz

Paměti přibyslavských četníků 
– I. díl

Pozor na podvodné 
nabídky na internetu
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V neděli 6. prosince 2015 proběhl závěrečný večer 
Divadelní Přibyslavi 2015. V 17.00 hodin se v přibyslav-
ském kulturním domě sešli na malém přátelském po-
sezení účastníci soutěže „Nejvěrnější divák divadelní 
přehlídky 2015“ spolu s dopisovateli čtenářské soutěže 
„Putování za  minulostí,“ která probíhala po  celý rok 
v Přibyslavském občasníku.

Průkaz věrného diváka obdržel každý, kdo si zakou-
pil permanentku na celou divadelní přehlídku. Do něj 
před každým představením, dříve než vstoupil do sálu, 
obdržel razítko k této příležitosti. Kdo jich získal největ-
ší počet a průkaz vhodil do připravené losovací urny 
při posledním vystoupení divadelníků, získal právo 
zúčastnit se hlavního losování. 

Účastníci druhé soutěže to měli poněkud složitější. 
Nejenže museli správně odpovědět na jednotlivé sou-
těžní otázky, ale museli mít i to štěstí, že byli v někte-
rém z kol vylosováni a získali umístění na prvních třech 
místech. Tím si teprve zaručili vstup do konečného lo-
sování. Kdo měl zájem, mohl se klidně zúčastnit obou 
soutěží. Každé ze soutěží se zúčastnilo okolo 30 hráčů.

Všechny přítomné na  tomto adventním setkání 
přivítala ředitelka KZM Přibyslav paní Zdeňka Valne-
rová a  spolu s ní i  známá melodie Louise Armstron-
ga v  podání hosta J. P.  Snětivého. Ve  svém krátkém 
projevu ocenila paní ředitelka dlouhodobou přízeň 
všech přítomných, kterou věnují nejrůznějším místním 
kulturním akcím. Zároveň poděkovala Kraji Vysočina, 
který letošní ročník přehlídky Divadelní Přibyslav 2015 
fi nančně podpořil. S  povděkem konstatovala, že ná-
vštěvnost na  jednotlivých divadelních představeních 
rok od  roku stoupá. Letos průměr činil okolo 100 
milovníků divadelního umění na  jedno představení. 
Ocenění z  jejích úst se dostalo i  těm, kteří se nebáli 
souboje s Přibyslavským občasníkem a se svojí pamětí.

Ze soutěžících, kteří přišli do  KD, aby zkusili své 
štěstí, byli nejprve vylosováni tři „Nejvěrnější diváci“. 
Z osudí „vytáhla“ jedna z nejmladších pravidelných di-
vaček Evička Nedělková prvního oceněného, kterým se 
stala paní Lenka Siberová. Paní Siberová svým losem 
pomohla k druhému místu paní Janě Vrbické, ta  pak 
následně k prvnímu místu slečně Šárce Vrbické.

Hned vzápětí následovalo losování absolutních vítě-
zů čtenářské vědomostní soutěže. Pomyslné třetí místo 
obsadila paní Helena Jajtnerová, druhé patřilo slečně 
Haně Strašilové a na prvním místě skončil pan Franti-
šek Pometlo. Celý večer doplnil svým milým vystoupe-
ním výborný hudebník, zpěvák, zajímavý spisovatel, 
nakladatel pan Josef Pepson Snětivý.

Poděkování patří všem návštěvníkům i organizáto-
rům, kteří se postarali o zdárný průběh a příjemnou 
atmosféru nedělního pozdního odpoledne.   

U  dalších soutěží a  na  setkání při podobných ak-
cích se na vás všechny těší všichni zaměstnanci KZM 
Přibyslav.

Anna Šauerová
ICMM Přibyslav

Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP, dovolte mi, abych vás přivítala v novém roce 2016 a popřála 
vám v něm mnoho štěstí, zdraví a radosti. A samozřejmě také doufám, že i v tomto roce nám budete nakloněni 
a budeme se vídat při mnoha kulturních akcích pořádaných KZMP a také v knihovně. 

Úvodem si ještě připomeňme, co se dělo (nejen) v Kurfürstově domě v prosinci a koncem listopadu.
V  pátek 27. listopadu proběhla v  Kurfürstově domě vernisáž výstavy s  názvem Panenky – vášeň, potěšení, 

vzpomínky a Kouzlo betlémů. Úvodní slovo měla paní ředitelka KZMP Zdeňka Valnerová, o své sběratelské vášni 
se rozpovídala i paní Miloslava Pospíchalová a závěrem promluvila k početnému shromáždění ještě paní Anna 
Šauerová, která obě výstavy připravila. Součástí vernisáže bylo vystoupení dětí z místní MŠ, které byly velmi šikov-
né a s pomocí paní učitelek všem hezky zazpívaly i zatancovaly. V průběhu příštích dní poté obě výstavy navštívila 
všechna oddělení přibyslavských mateřských škol. I vy jste srdečně zváni – výstavy jsou přístupné ve všední dny, 
do 8. ledna 2016.

První prosincovou středu přišly maminky s dětmi z KVC Harmonie a jak bylo avizováno, během jejich návštěvy 
se za nimi přišel do dětského oddělení podívat čert! Vlastně to byla čertice a bohužel se musela zase vrátit do pekla 
s prázdnou, protože v knihovně byly samé hodné děti, které si tak nemohla odnést. Naopak – obdarovala je balíčky 
se sladkostmi. I když se to neobešlo bez nějakých těch slz, vše dobře dopadlo. Užili jsme si to a v knihovně se 
na Harmonii těšíme na Tři krále, ve středu 6. ledna dopoledne.

Začátkem měsíce se k nám do muzea ještě přišly podívat Berušky z MŠ Tyršova na nové výstavy a v dětském 
oddělení knihovny si prohlížely knihy. Některé si odnesly s sebou do školky, aby jim paní učitelky mohly předčítat. 

Dále jste si opět mohli zajít do kina na zábavný animovaný fi lm, tentokrát to byli Mimoni. V rámci fi lmového 
klubu jste si jistě nenechali ujít Vynález zkázy. Stejně tak jste měli možnost navštívit Adventní koncert v kostele 
Narození sv. Jana Křtitele 21. prosince, na stejném místě se na svátek sv. Štěpána 26. 12. zpívaly koledy. A teprve 
před námi je Tříkrálový koncert, který se bude konat v sobotu 9. ledna v 18 hodin v místním kostele a srdečně 
vás na něj zvou pořadatelé Tříkrálové sbírky na Přibyslavsku. 

V pondělí před Vánoci jsme v knihovně ještě tvořili malého ponožkového sněhuláčka v rámci tvořivé dílničky. 
Všem moc děkuji za účast. Vzhledem k tomu, že se zdá, že dílničky děti baví (i mě), rozhodla jsem se, že nějakou 
uspořádáme každý měsíc a budou tak pravidelné. Další tvoření nás tedy čeká v pondělí 18. ledna od 14:30 
do 16:30. Něco pěkného si vyrobíme a děti si samozřejmě budou moci výrobek odnést domů. Moc se na ně těšíme. 

Novinkou v knihovně také bude „Čtení s porozuměním“. Jednou měsíčně si společně s dětmi, které budou 
mít zájem, přečteme nějaký jednoduchý příběh a budeme si o něm povídat, třeba i kreslit, děti budou odpovídat 
na otázky a vyplňovat třeba i pracovní list. Nic složitého. Nejvhodnější by toto čtení bylo pro děti z prvního stupně 
ZŠ, ale pokud by chtěly přijít i děti starší, vůbec to nevadí.  Pokud byste měli zájem, určitě za námi do knihovny 
děti pošlete, nebo přijďte i s nimi. Poprvé v pondělí 25. ledna přesně v 15 hodin. 

V sobotu 23. ledna v 14:00 a 15:30 hod. budou v kulturním domě hrát Přibyslavská pimprlata pohádku O od-
vážném Kubovi. Vstupné je 15 Kč, určitě si nenechte s dětmi toto pohádkové odpoledne ujít. 

Ve stejný den večer, 23. ledna od 19:30, se můžete těšit na tradiční fi lmový klub, na dobrý fi lm i muziku. Ten-
tokrát se bude promítat koprodukční fi lm Mládí a pohodový večer obohatí svým vystoupením hudební skupina 
z Pelhřimova Eč.

Poslední lednovou sobotu, 30. ledna od 17:00 hodin, se můžete těšit v kině na animovanou akční komedii 
Velká šestka. Film je pro celou rodinu, určitě vás pobaví. Vstupné 50 Kč.

Na závěr zmíním několik nových knih, které na vás v knihovně čekají.
 Z beletrie je toho opravdu hodně, začnu českými autory, kteří vás jistě potěší: od Magdy Váňové máme nový 

román „Herečka“, od Ivy Pekárkové povídkovou knihu „Beton“, můžete si vypůjčit i český thriller „Volavka“ od Mo-
niky Maratové, mnoho čtenářek jistě potěší nová kniha od Táni Keleové-Vasilkové „Co to bude?“ a pro milovníky 
historických románů tu máme „Žebrákovu pomstu“ od Pavla Hrdličky. Ze zahraničních autorů jmenujme např. 
kritikou velmi dobře přijatý společenský román „Podvolení“ od Michela Houellebecqa, máme novinku od Haruki 
Murakamiho „Muži, kteří nemají ženy“, od Sary Pooleové historické romány „Jed“ a „Zrada Borgiů“ právě o životě 
a době Borgiů, nenechte si ujít ani nový román Jodi Picoultové „Čas odejít“ o záhadném zmizení matky hlavní 
hrdinky či román pro ženy „Moře klidu“ od  Katjy Millay. Dalším románem pro ženy je i  „Kabinet milostných 
dopisů“ od Alyson Richmanové odehrávající se během druhé světové války. Milovníci detektivek se mohou těšit 
na dvě knihy od S. J. Boltonové – „Už mě vidíš?“ a „Volavka“, dále od Jeff eryho Deavera „Tvůj stín“ či „Královský 
rubín“ od Agathy Christie. 

Dalšími zajímavými romány budou jistě „Nízký tlak“ od oblíbené Sandry Brown, „Chlapec, který rozdával sny“ 
od Lucy Di Fulvio, vánoční „Sněží, sněží…“ od  Johna Greena, „Zapomenuté dítě“ od Charlotte Linkové nebo 
thriller „Dívka ve vlaku“ od Pauly Hawkinsové. 

Naši starší dětští čtenáři(ky) se mohou těšit na knihy jako „Eleanor & Park“ od Rainbow Rowellové nebo romány 
„Bez naděje“, „Ztracená naděje“ a „Život jedna báseň“ od Colleen Hooverové.

Samozřejmě máme i novinky v oblasti naučné literatury, životopisů nebo třeba sci-fi . A mnoho a mnoho dalších, 
přijďte se přesvědčit k nám do knihovny.

My všichni z KZM Přibyslav vám přejeme krásný leden.

Markéta Gögeová
knihovnice

Adventní 
podvečer 
v kulturním 
domě

Vítáme vás v novém roce
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SLOSOVACÍ KUPÓN č. 1 – leden 2016
Odpovědi:

�.  .......................................................................................................

�.  .......................................................................................................

�.  .......................................................................................................

Jméno:  ..........................................................................................................

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

.........................................................................................................................

Okénko 

do historie
Vážení čtenáři, 

Kulturní zařízení města Přibyslav pro Vás i na celý rok 2016 při-
pravilo malou soutěž. Každý měsíc bude v našem periodiku zveřej-
něna vždy jedna fotografi e z archivu městského muzea. Tentokrát 
jsme se rozhodli, že uveřejníme fotografi e více nebo méně známých 
tváří přibyslavských občanů, které jste možná ještě nedávno někte-
ří z vás potkávali. Možná se některým čtenářům náš výběr nebu-
de líbit. Možná, že si někdo řekne: Proč zrovna ten? Odpovídám: 
A proč ne. 

Vaším úkolem bude, jako loňského roku, uhodnout o koho se 
jedná. Správné odpovědi nám můžete poslat e-mailem, kde je třeba 
uvést své plné jméno a adresu (e-mailová adresa nestačí) a jako 
předmět uvést heslo „Soutěž – Okénko do historie“. Dále lze odpo-
věď zaslat poštou na předtištěném kupónu na naši adresu, anebo 
předat v informačním centru do připravené schránky. I tyto odpo-
vědi musí obsahovat plné jméno a přesnou adresu, popřípadě tel. 
číslo nebo e-mail. Je to z toho důvodu, že bychom nevěděli, kam 
máme případnému výherci cenu poslat. Do slosování budou zařa-
zeny všechny správné odpovědi mající uvedené náležitosti, které 
obdržíme do dne uzávěrky následujícího čísla Přibyslavského ob-
časníku. V tento den pak náhodně oslovený návštěvník Kurfürs-
tova domu vylosuje vždy tři soutěžící. Výsledky soutěže budou 
průběžně uveřejňovány na stránkách Přibyslavského občasníku. 
Výherci jednotlivých kol pak postoupí do velkého slosování, ovšem 
za předpokladu, že se osobně dostaví na slavnostní večer, který 
proběhne v době adventu roku 2016. Těšíme se opět na Vaši hoj-
nou účast v soutěži, Vaše odpovědi a Vy se můžete za odměnu těšit 
na hezké ceny. 

Anna Šauerová
KZM Přibyslav

          C
ELOROČNÍ SOUTĚŽ PRO ČTENÁŘE 

 PŘIBYSLAVSKÉHO OBČASNÍKU 

V ROCE 2016

SOUTĚŽNÍ SNÍMEK Č. 1

OTÁZKY:

�. Jak se jmenoval muž na této fotografi i?

�. Jaké bylo jeho zaměstnání?

�. Čím se zapsal do pov ědomí zdejších občanů?

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

Jak na daně trochu jinak
Vybírat daně byla, je a bude asi vždycky potíž. Ukažte mi poplatníka na celé 

zeměkouli, který by rád, ochotně a bez vytáček platil daně. Jistý zasloužilý římský 
konzul Livius kdysi zavedl daň ze soli a dokázal solnými daněmi pokrýt všechny 
náklady na vedení druhé punské války. Ovšem oblibu u lidí tím nezískal, zato 
přezdívku ano. Začali mu totiž posměšně říkat „Salinator“. A to ho později donu-
tilo odejít i z veřejného života. Rádce královny Alžběty Burleigh jí zase radil, aby 
si nejprve získala srdce svých daňových poplatníků a teprve pak jim provětrala 
patřičně jejich měšce.  Jinak na to šel král Eduard IV. Tento krásný muž projížděl 
s doprovodem sám svou zemí jako výběrčí daní. Díky jeho vzhledu a vlídnosti 
se královská pokladnice neuvěřitelně rychle plnila a získané částky byly opravdu 
nevídané. Vypráví se, že jistá ovdovělá šlechtična mu dokonce věnovala dvojná-
sobnou částku, než jakou od ní požadoval.  Jako dík za svoji štědrost obdržela 
od krále slavnostní polibek. Když otevřela váček s penězi ještě jednou, i tehdy 
král ocenil její vstřícnost a loajalitu ke královské pokladně dalším polibkem. Jaký 
zajímavý příklad k napodobení pro novodobé výběrčí daní!! 

zdroj: Anekdoty z dávných dob;  Praha 1973
Anna Šauerová
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musí podívat na oblohu, co dělají hvězdy a tam zářila zvláštní hvězda. A aniž by se nějak domluvili, vydal se každý 
z nich ihned za tou hvězdou na cestu. V knihách se totiž dočetli, že až se na obloze objeví znamení, třeba právě 
taková hvězda, že se někde na zemi narodí Vykupitel světa. Proto každý z nich vzal s sebou to nejvzácnější, co 
doma měl. Jeden zlato, druhý kadidlo a třetí myrhu. Co je zlato, víme. Ale co ty další dva dary? Myrha je modroze-
lená pryskyřice a je tvořena sušenou mízou stromu Commiphora. Používala se jako příměs do kadidla anebo jako 
mast při balzamování. Kadidlo se ještě dnes často používá při různých náboženských obřadech i při meditacích. 
Je to vonná pryskyřice, která se získává z kmene kadidlovníku (Boswellia). V kombinaci s myrhou a balzámem  
při pálení vydává kořeněné aroma. Jak ti mudrcové putovali za tou hvězdou s celým svým velkým doprovodem, 
až všichni postupně dorazili do jedné oázy. Když si odpočinuli, dál pak putovali společně až do Betléma, kde se 
narodil Ježíšek.   Na oslavu jejich svátku proto chodí po městech a vesnicích koledníci. Někde dostávají oprav-
dovou koledu – oříšky, jablka, hrušky a drobné cukroví. Jinde chodí skupinky a vybírají do zapečetěných kasiček 
peníze pro Charitu. Je to organizace, která pomáhá všem těm, co neměli v životě takové štěstí jako my. A ještě vám 
prozradím, že třeba ve Španělsku nosí dárky právě ti tři králové a ne Ježíšek jako u nás. 

Ale co dělat doma, když se s nebe místo sněhu snášejí husté dešťové kapky, všude je 
zima a nevlídně? Poradím vám. Co si udělat zvonek pro ptáčky…

Smíchejte v misce různé druhy semínek (ne oříšky) s  trochou strouhanky a zalejte 
rozpuštěným tukem. Může to být buď lůj, nebo sádlo. Až směs trochu vychladne, nesmí 
úplně ztuhnout, napěchujte hmotu třeba do  kelímku od  jogurtu. Směs i  s  kelímkem 
propíchněte špejlí a  nechte pořádně ztuhnout. Potom „zvonek“ vyklopte, odstraňte 
špejli a místo ní otvorem protáhněte provázek na zavěšení, který zakončíte korálkem.

Vždycky pověste „zvonek“ tak, aby na něj mohli pouze ptáci. Nevěšte jej blízko kmenu 
stromu, aby se k ptákům nemohla dostat kočka. 

 zdroj: 
Z. Kovaříková; V. Lyčková: Pranostiky – rokem krok za krokem; Albatros, Praha 2006

Anna Šauerová

HRACÍ 
KOUTEK

Pranostiky 

rokem krok 

za krokem
V  roce 2006 vyšla v  nakladatelství Albatros útlá 

knížka o pranostikách. Je to zajímavé povídání nejen 
o nich, ale i zvycích od jara do zimy. Sestavily ji a nápa-
dy pro šikovné ruce doplnily dvě paní Zuzana Kovaří-
ková a Viola Lyčková.

Vloni jsem pro mlsné jazýčky listovala pro pobavení 
čtenářů ve  staré babiččině kuchařce. Pro letošní rok 
jsem to vzala z jiného soudku. Co to vlastně pranostika 
je? 

Výraz pranostika je odvozen z latinského slova pro-
gnosis, tedy prognóza neboli něčeho předpověď. Toto 
prastaré lidové rčení vychází z dlouhodobých zkuše-
ností a moudrostí lidí. Snaží se dát do souvislosti určité 
přírodní jevy, roční období, popřípadě předpovědět 
nějakou událost. Většina pranostik jsou malé veršo-
vánky, snad proto, aby byly lehčeji zapamatovatelné. 
Pranostik je celé řada. Některé z nich jsou známy dod-
nes, jiné byly dávno zapomenuty. Proč si některé z nich 
nepřipomenout nebo si podle návodu uveřejněné au-
torkami nevyrobit nějakou hezkou maličkost. Protože 
začínáme nový rok, tak jako první měsíc, o kterém si 
budeme něco povídat, je studený leden.

LEDEN

Leden jasný, roček (rok) krásný.

Když krtek ryje v lednu, 
končí zima v květnu.

Jak na Nový rok, tak po celý rok.

Je-li na Tři krále větrno, 
zamíchá se planetami a bude úrodno.

Na Tři krále o hodinu dále.

Když v lednu deště lijí, 
to má sedlák po naději.

V lednu mráz těší nás; 
v lednu voda – věčná škoda.

Je druhého ledna a se stolu pomalu mizí oříšky, ovo-
ce a poslední cukroví. I ten vánoční stromeček, co stojí 
v  rohu obývacího pokoje, se už tak neleskne, už tak 
nezáří jako před několika dny.  Před dvěma dny jsme 
se rozloučili se starým rokem a včera jsme zase přivítali 
rok nový. Za okny většinou v tyto dny mrzne, poletuje 
sníh, ale pořád se stmívá ještě hodně brzy. Sice sluníč-
ko o malinkatý kousíček stoupá po obloze výš, ale jak 
praví stará pranostika, je to jen o slepičí krok.  Proto, 
když nám to počasí dopřeje a je opravdová zima, musí-
me na lyže, sáňky nebo brusle vyrazit brzy odpoledne. 
Posledním svátkem vánočním je svátek Tří králů. To se 
v ten čas den zase o malý kousek natáhne. Proč se ale 
slaví a kdo to byli ti tři králové? Podle starých legend 
to byli velice učení pánové - mudrcové. Hrozně rádi 
četli v učených knihách, zkoumali mapy tehdy známé-
ho světa a mimo jiné pozorovali i hvězdy na obloze. 
Jednoho dne, asi když my slavíme Vánoce, se první 
z mudrců Kašpar podíval na oblohu a uviděl jasnou 
hvězdu. V  ten samý čas se na  jiném místě podíval 
na oblohu i druhý král – Melichar. A co uviděl? Hvězdu. 
I třetí král Baltazar si zrovna v ten okamžik řekl, že se 

 4   7            1 
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I v novém roce jsme tu pro vás s porcí veselého hádání a luštění. Tentokrát je na pro-
gramu obrázková tajenka. Nad každým obrázkem je číslo, to značí pořadí písmenka, které 

hledáme. Všechna písmenka seřazená za sebou nám složí tajenku. Tak směle do toho ☺

Sem napište písmenka:

Řešení: KNIHOVNA
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V době uzávěrky lednového čísla Přibyslavského občasníku ještě nebyl zpracován přesný kalendář všech našich akcí a rozpis 
jednotlivých disciplín tradičního PŘIBYSLAVSKÉHO DVANÁCTIBOJE na rok 2016. Chtěli bychom v novém roce zohlednit i ostatní 
soutěže v okolí Přibyslavi.  Zároveň jsme jednali s účastníky soutěže o možných novinkách. Některé návrhy bychom chtěli do dva-
náctiboje nově zařadit.

Aktuální rozpis bude včas uveřejněn na našich stránkách www.szpribyslav.cz, dále bude zájemcům k dispozici na nástěnce v pro-
dejně COOP na náměstí, na přibyslavské radnici ve vchodu do budovy naproti podatelně nebo v naší venkovní vývěsce u sportovní 
haly. Děkujeme za pochopení.

Bc. Veronika Vošická Buráňová

Sportovní zařízení města Přibyslav informuje

DVANÁCTIBOJ – poslední disciplína – šipky

DVANÁCTIBOJ – celkové pořadí

MUŽI
PŘÍJMENÍ JMÉNO VÝSLEDEK POČET BODŮ
MOŠTĚK JOSEF 492 100
HÁNĚL TOMÁŠ 490 95
ŠRÁMEK ROMAN 484 90
VOSMEK LUKÁŠ 478 87
LOUŽECKÝ PETR ML. 472 84
LOUŽECKÝ PETR ST. 417 82
HOLCMAN FRANTIŠEK 417 82
PLACHTA MAREK 408 78
DOLÁK VLADIMÍR 377 74
ŠUBRT PETR 374 72
VÁBEK JAROSLAV 364 70

ŽENY
PŘÍJMENÍ JMÉNO VÝSLEDEK POČET BODŮ
MORAVCOVÁ GABRIELA 448 100
SEDLÁKOVÁ LENKA 417 95
VOSMEKOVÁ KLÁRA 383 90
HÁNĚLOVÁ ŽANETA 348 87
MOŠŤKOVÁ MIROSLAVA 320 84
LOUŽECKÁ KRISTÝNA 266 82
ŠUBRTOVÁ ELIŠKA 254 80

DVOJICE
PŘÍJMENÍ VÝSLEDEK POČET BODŮ
MOŠTĚK JOSEF + MIROSLAVA 100 184
HÁNĚL TOMÁŠ + ŽANETA 95 182
HOLCMAN + SEDLÁKOVÁ 90 177
PLACHTA + VOSMEKOVÁ 87 168
LOUŽECKÝ P.ST+L. KRISTÝNA 84 164
ŠUBRT + ŠUBRTOVÁ 82 152

MUŽI celkové pořadí
POŘADÍ PŘÍJMENÍ JMÉNO KUŽELKY STOLNÍ TENIS BĚH 5KM BĚH VRCH CYKLISTIKA TROJBOJ PLAVÁNÍ BRZKOVÁK VRH. TROJBOJ STŘELBA ŠIPKY CELKEM 

1. HÁNĚL TOMÁŠ 100 87 0 80 0 87 82 80 100 80 95 791
2. ŠRÁMEK ROMAN 0 95 82 87 82 95 78 0 95 82 90 786
3. PLACHTA MAREK 0 90 0 82 90 100 87 84 87 78 78 776
4. VÁBEK JAROSLAV 87 82 84 76 87 84 84 82 0 76 0 742
5. ŠUBRT PETR 0 0 95 84 95 0 100 100 80 84 72 710

ŽENY
POŘADÍ PŘÍJMENÍ JMÉNO KUŽELKY STOLNÍ TENIS BĚH 5KM BĚH VRCH CYKLISTIKA TROJBOJ PLAVÁNÍ BRZKOVÁK VRH. TROJBOJ STŘELBA ŠIPKY CELKEM 

1. HÁNĚLOVÁ ŽANETA 100 90 100 0 84 100 87 87 100 0 87 835
2. VOSMEKOVÁ KLÁRA 80 84 0 90 0 95 90 84 95 90 90 798
3. MORAVCOVÁ GABRIELA 78 87 0 100 0 100 0 90 0 87 100 642
4. ŠUBRTOVÁ ELIŠKA 0 0 0 90 100 0 100 95 90 82 80 637
5. SEDLÁKOVÁ LENKA 76 0 95 87 82 0 0 84 0 95 95 614

DVOJICE
POŘADÍ PŘÍJMENÍ KUŽELKY STOLNÍ TENIS BĚH 5KM BĚH VRCH CYKLISTIKA TROJBOJ PLAVÁNÍ BRZKOVÁK VRH. TROJBOJ STŘELBA ŠIPKY CELKEM 

1. PLACHTA + VOSMEKOVÁ 82 95 0 100 95 100 95 95 95 90 87 934
2. HÁNĚL TOMÁŠ + ŽANETA 100 100 100 0 0 95 90 90 100 0 95 770
3. ŠUBRT + ŠUBRTOVÁ 0 0 0 0 100 0 100 100 90 87 82 559
4. MOŠTĚK JOSEF + MIROSLAVA 87 0 0 0 0 0 0 0 0 95 100 282
5. HOLCMAN + SEDLÁKOVÁ 80 0 0 0 0 0 0 0 0 100 90 270

Kompletní výsledky na www.szpribyslav.cz



Str. 21SportLEDEN 2016

Kompletní výsledky na facebooku: Přibyslavský dvanáctiboj Junior

DVANÁCTIBOJ JUNIOR 
11. + 12. disciplína kuželky a šipky – 12. 12. 2015

DVANÁCTIBOJ JUNIOR – celkové pořadí

Na poslední dvě disciplíny tohoto roku dorazilo 25 závodníků. Soutěž se konala v tělocvičně ZŠ Přibyslav. V kuželkách házeli závodníci 3x, v šipkách měly děti 10 pokusů. 
Kategorii nejmladších dětí jsme upravili disciplínu šipky – děti házely kovovými žetony na terč na zemi.

11. DISCIPLÍNA – KUŽELKY
Výsledky:

KATEGORIE: nejmladší děti 
Poř. Příjmení Jméno Ročník BODY
1. Havlíčková Denisa 2009 49
1. Šrámek Matěj 2009 49
3. Vlček Filip 2009 46
4. Flekal Marek 2009 44
5. Peňázová Veronika 2010 17

KATEGORIE: DÍVKY – mladší
Poř. Příjmení Jméno Ročník BODY
1. Adamová Kateřina 2006 180
2. Šrámková Lucie 2006 173
3. Adamová Markéta 2004 152
4. Peňázová Kristýna 2006 150
5. Vlčková Sára 2005 112
6. Loužecká Amálie 2008 89

KATEGORIE: DÍVKY – starší
Poř. Příjmení Jméno Ročník BODY
1. Havlíčková Marta 2001 181
2. Körberová Aneta 2001 167
3. Loužecká Viktorie 2003 144
4. Pejzlová Monika 2003 122
5. Loužecká Terezie 2003 103
6. Havlíčková Tereza 2003 71

KATEGORIE: CHLAPCI – mladší
Poř. Příjmení Jméno Ročník BODY
1. Havlíček Marek 2004 182
2. Havlíček Radek 2006 179
3. Vojkůvka Tomáš 2006 158
4. Flekal Jakub 2006 152
5. Körber Pavel 2005 100
6. Háněl Tomáš 2006 97

KATEGORIE: CHLAPCI – starší
Poř. Příjmení Jméno Ročník BODY
1. Loužecký Filip 2003 229
2. Loužecký Richard 2001 79

KATEGORIE: nejmladší děti 
Poř. Příjmení Jméno Ročník BODY
1. Vlček Filip 2009 23
2. Šrámek Matěj 2009 19
3. Havlíčková Denisa 2009 18
4. Peňázová Veronika 2009 14
5. Flekal Marek 2010 13

KATEGORIE: DÍVKY – mladší
Poř. Příjmení Jméno Ročník BODY
1. Šrámková Lucie 2006 20
2. Loužecká Amálie 2008 19
2. Adamová Markéta 2004 19
4. Peňázová Kristýna 2006 15
4. Adamová Kateřina 2006 15
6. Vlčková Sára 2005 14

KATEGORIE: DÍVKY – starší
Poř. Příjmení Jméno Ročník BODY
1. Körberová Aneta 2001 19
2. Pejzlová Monika 2003 17
3. Loužecká Terezie 2003 15
4. Loužecká Viktorie 2003 14
5. Havlíčková Tereza 2003 13
6. Havlíčková Marta 2001 11

KATEGORIE: CHLAPCI – mladší
Poř. Příjmení Jméno Ročník BODY
1. Flekal Jakub 2006 23
2. Háněl Tomáš 2006 19
3. Havlíček Marek 2004 18
4. Körber Pavel 2005 17
5. Havlíček Radek 2006 11
6. Vojkůvka Tomáš 2008 10

KATEGORIE: CHLAPCI – starší
Poř. Příjmení Jméno Ročník BODY
1. Loužecký Filip 2003 13
2. Loužecký Richard 2001 5

12. DISCIPLÍNA - ŠIPKY
Výsledky:

 Kuželky  Šipky

NEJMLADŠÍ DĚTI 2009 a mladší

Pořadí Příjmení Jméno Ročník
1. disc.

MÍČOVÝ 
VÍCEBOJ

2. disc.
CYKLIS-

TIKA

3. disc.
BĚH DO
VRCHU

4. disc.
ORIENTAČ-

NÍ BĚH

5. disc.
ATLETICKÝ 

TROJBOJ

6. disc.
PLAVÁNÍ

7. disc.
DUATLON

8. disc.
KROKET, GOLF, 

PETANQUE

9. disc.
PŘESPOL-

NÍ BĚH

10. disc.
VRHAČSKÝ 

TROJBOJ

11. disc.
KUŽELKY

12. disc.
ŠIPKY

BODY 
CELKEM

BODY 
CELKEM

po vyškrtání
1. Havlíčková Denisa 2009 0 90 90 90 0 100 100 95 100 95 90 100 950 770
2. Šrámek Matěj 2009 95 82 87 84 95 95 90 90 95 100 95 100 1108 765
3. Peňázová Veronika 2009 100 84 0 82 0 90 87 87 87 87 87 84 875 709
4. Flekal Marek 2010 84 0 82 95 0 0 0 80 84 90 84 87 686 686
5. Durčák Antonín 2009 87 87 0 87 87 0 95 0 90 0 0 0 533 533

DÍVKY MLADŠÍ 2004 – 2008

Pořadí Příjmení Jméno Ročník
1. disc.

MÍČOVÝ 
VÍCEBOJ

2. disc.
CYKLIS-

TIKA

3. disc.
BĚH DO
VRCHU

4. disc.
ORIENTAČ-

NÍ BĚH

5. disc.
ATLETICKÝ 

TROJBOJ

6. disc.
PLAVÁNÍ

7. disc.
DUATLON

8. disc.
KROKET, GOLF, 

PETANQUE

9. disc.
PŘESPOL-

NÍ BĚH

10. disc.
VRHAČSKÝ 

TROJBOJ

11. disc.
KUŽELKY

12. disc.
ŠIPKY

BODY 
CELKEM

BODY 
CELKEM

po vyškrtání
1. Šrámková Lucie 2006 78 90 95 82 90 100 95 72 90 100 100 95 1087 765
2. Peňázová Kristýna 2006 90 100 0 84 0 95 100 100 95 95 87 87 933 762
3. Adamová Markéta 2004 87 0 0 100 100 0 90 90 100 0 95 90 752 752
4. Loužecká Amálie 2008 76 87 87 95 0 90 84 84 87 95 95 82 962 720
4. Adamová Kateřina 2006 84 0 0 90 95 0 82 95 87 0 87 100 720 720

DÍVKY STARŠÍ 2000 – 2003

Pořadí Příjmení Jméno Ročník
1. disc.

MÍČOVÝ 
VÍCEBOJ

2. disc.
CYKLIS-

TIKA

3. disc.
BĚH DO
VRCHU

4. disc.
ORIENTAČ-

NÍ BĚH

5. disc.
ATLETICKÝ 

TROJBOJ

6. disc.
PLAVÁNÍ

7. disc.
DUATLON

8. disc.
KROKET, GOLF, 

PETANQUE

9. disc.
PŘESPOL-

NÍ BĚH

10. disc.
VRHAČSKÝ 

TROJBOJ

11. disc.
KUŽELKY

12. disc.
ŠIPKY

BODY 
CELKEM

BODY 
CELKEM

po vyškrtání
1. Čeloudová Nela 2000 72 100 95 90 100 95 100 0 90 100 0 0 842 770
2. Körberová Aneta 2001 84 90 90 87 90 87 90 90 95 100 100 95 1098 750
3. Čeloudová Pavla 2002 76 95 90 80 95 90 95 0 87 84 0 0 792 716
4. Loužecká Viktorie 2003 95 80 76 100 78 0 78 100 82 80 87 90 946 714
5. Loužecká Terezie 2003 100 82 78 95 84 0 80 95 82 82 90 84 952 712

CHLAPCI MLADŠÍ 2004 – 2008

Pořadí Příjmení Jméno Ročník
1. disc.

MÍČOVÝ 
VÍCEBOJ

2. disc.
CYKLIS-

TIKA

3. disc.
BĚH DO
VRCHU

4. disc.
ORIENTAČ-

NÍ BĚH

5. disc.
ATLETICKÝ 

TROJBOJ

6. disc.
PLAVÁNÍ

7. disc.
DUATLON

8. disc.
KROKET, GOLF, 

PETANQUE

9. disc.
PŘESPOL-

NÍ BĚH

10. disc.
VRHAČSKÝ 

TROJBOJ

11. disc.
KUŽELKY

12. disc.
ŠIPKY

BODY 
CELKEM

BODY 
CELKEM

po vyškrtání
1. Körber Pavel 2005 95 100 90 100 95 0 100 100 95 100 87 84 1046 785
2. Havlíček Radek 2006 0 90 95 84 0 90 95 90 100 90 84 95 913 745
3. Havlíček Marek 2004 87 95 70 0 82 100 90 76 0 95 90 100 885 739
4. Flekal Jakub 2006 95 82 82 90 0 0 0 82 87 87 100 87 792 710
5. Vojkůvka Tomáš 2008 84 80 76 95 78 0 87 84 0 87 82 90 843 689

(pokračování tabulky výsledků na následující straně)
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Po skončení obou disciplín byly vyhlášeny celkové 
výsledky. Závodníci dostali drobné dárky a  ti, kteří 
se umístili na stupních vítězů, navíc medaile. Uznání 
zaslouží Aneta Körberová a sourozenci Lucie a Matěj 
Šrámkovi, absolvovali všech 12 disciplín. Kategorii 
starších dívek pro ročník 2016 opustí Nela Čeloudová 
a kategorii starších chlapců Marek Novák.

Děkujeme všem organizacím, které 3. ročník Dva-
náctiboje Junior podpořily: město Přibyslav, SZM 
Přibyslav, ZŠ Přibyslav, TPK Pribina Přibyslav, Kraj 
Vysočina a Cukrárna Fontána.

Dále děkujeme řediteli ZŠ Přibyslav Mgr. Petrovi 
Adamovi za  úvodní slavnostní projev k  vyhlášení 
výsledků a  velký dík patří i  radní Kraje Vysočina 
Ing. Janě Fialové za hezká slova při slavnostním za-
končení 3. ročníku Dvanáctiboje Junior. Za krásné 
keramické medaile velmi děkujeme kolektivu vy-
chovatelek Školní družiny a Školního klubu při ZŠ 
Přibyslav. Dětem i dospělým se moc líbily.

V roce 2016 dochází k organizační změně – Dva-
náctiboj Junior přechází pod organizaci Místní sku-
piny ČČK Přibyslav, která ve spolupráci se Základní 
školou Přibyslav zaštítí 4. ročník této sportovní 
soutěže.

Na závěr bychom rádi popřáli všem hodně zdraví 
a těšíme se na shledání při sportovních disciplínách 
v novém roce 2016.

Petr Loužecký
Kristýna Loužecká

facebook: Přibyslavský dvanáctiboj Junior

 Slavnostní předávání cen

 Keramické medaile vyrobené v ZŠ Přibyslav

CHLAPCI STARŠÍ 2000 – 2003

Pořadí Příjmení Jméno Ročník

1. disc.
MÍČOVÝ 
VÍCEBOJ

2. disc.
CYKLIS-

TIKA

3. disc.
BĚH 

DO VR-
CHU

4. disc.
ORIENTAČ-

NÍ BĚH

5. disc.
ATLETICKÝ 

TROJBOJ

6. disc.
PLAVÁNÍ

7. disc.
DUATLON

8. disc.
KROKET, GOLF, 

PETANQUE

9. disc.
PŘESPOL-

NÍ BĚH

10. disc.
VRHAČSKÝ 

TROJBOJ

11. disc.
KUŽELKY

12. disc.
ŠIPKY

BODY 
CELKEM

BODY 
CELKEM

po vyškrtání

1. Loužecký Richard 2001 100 95 95 0 95 95 90 0 95 95 95 95 950 760
2. Loužecký Filip 2003 95 0 87 0 87 0 0 100 0 90 100 100 659 659
3. Novák Marek 2000 0 0 0 0 100 100 100 0 100 100 0 0 500 500
4. Škareda Matěj 2000 0 0 0 0 95 0 95 0 0 0 0 0 190 190
5. Vopršal Jiří 2000 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100
5. Kasal Prokop 2001 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100

 

10.1. 2016 LIGA VYSOČINY ELÉVŮ 
09:00 FBŠ Jihlava – vlčáci vs. SK Juvenis Přibyslav 
09:15 FBŠ Jihlava – lišáci vs. Spartak Pelhřimov 
09:30 Spartak Pelhřimov-žákyně vs. Pacovští Honzíci 
09:45 SK Juvenis Přibyslav vs. FBŠ Jihlava – lišáci 
10:00 Pacovští Honzíci vs. FBŠ Jihlava – vlčáci 
10:15 Spartak Pelhřimov vs. Spartak Pelhřimov-žákyně 
10:30 Pacovští Honzíci vs. SK Juvenis Přibyslav 
10:45  Spartak Pelhřimov-žákyně vs. FBŠ Jihlava – lišáci 
11:00 FBŠ Jihlava – vlčáci vs. Spartak Pelhřimov 
11:15 SK Juvenis Přibyslav vs. Spartak Pelhřimov-žákyně 
11:30 Spartak Pelhřimov vs. Pacovští Honzíci 
11:45 FBŠ Jihlava – lišáci vs. FBŠ Jihlava – vlčáci 
12:00 Spartak Pelhřimov vs. SK Juvenis Přibyslav 
12:15 FBŠ Jihlava – vlčáci vs. Spartak Pelhřimov-žákyně 
12:30 Pacovští Honzíci vs. FBŠ Jihlava – lišáci 
POUZE ORIENTAČNÍ ROZPIS ZÁPASŮ. 
 
SPORTOVNÍ HALA PŘIBYSLAV – VSTUP VOLNÝ – PŘIJĎTE FANDIT !!! 

 

 

 

 

DĚKUJEME ZA PODPORU. 
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Do  Přibyslavi se vrátil bývalý kvalitní volejbalista Dobra Němec, který spolu 
s  Mgr.  Marcelou Kasalovou začal uvažovat o  trénování volejbalu ve  škole. Díky 
pochopení vedení ZŠ a Sportovního zařízení města Přibyslav se asi 40 dětí věnuje 
pod vedením dobrovolných trenérů od září ve sportovní hale každé úterý odpoledne 
nácviku základních prvků tohoto krásného sportu. Jako bývalý volejbalista a později 
funkcionář si nesmírně vážím práce těch, kteří si našli čas pro dobrovolnou práci 
s dětmi. Děkuji tedy Marcele Kasalové, Dobrovi Němcovi, Petře Holubové, Petru 
Kunstarovi a Pavlu Fikarovi za to, že vzbudili zájem u dětí o tento sport a přeji jim 
do nového roku hodně úspěchů a radosti z volejbalu s dětmi. Ukazuje se totiž, že 
ne všechny děti jsou pohodlné sportovat, ale bohužel je málo těch, kteří si najdou 
čas se jim věnovat. Naštěstí v Přibyslavi se takoví našli.

 Ing. František Kerbr

Rok 2015 byl ve stolním tenise určitým způsobem přelomový, neboť od počátku 
hrací sezony musejí všechny oddíly hrát novými, plastovými míči, které bohužel 
nedosahují kvality a životnosti balonů celuloidových, byť je výrazně převyšují cenou.

 Pro náš oddíl, který je složen z dvanáctičlenného družstva dětí, družstva mužů 
A a B, to znamenalo výrazný růst nákladů. S nimi jsme se mohli popasovat díky stálé 
přízni TPK Pribina Přibyslav, díky novému sponzoru ACO a dárci, který si nepřeje 
být jmenován. Svým dílem přispěl i Sokol Přibyslav a samotní hráči, takže jsme mohli 
pořídit dostatečné množství tréninkových i zápasových míčů, pro nás už nezbytného 
robota pro trénink dětí a další vybavení, které je nutné v moderním tréninkovém 
procesu. Všem dárcům patří díky za jejich přízeň.

Družstvo dětí navštěvovalo pravidelně 12 hráčů, jejich výchově se věnuje Vladi-
slav Stehno, Martin Kamarád, Luboš Tachovský a Ota Benc. V současnosti máme 
jednoho žáka v kategorii mladších žáků (ročníky 2003 – 2004), ostatní spadají do ka-
tegorie žáků nejmladších (ročníky 2005 a mladší), byť se ti nejlepší z nich účastní 
krajských bodovacích turnajů i ve vyšších kategoriích a dosahují zde úspěchů v po-
době postupu do fi nálového pavouka, tedy mezi první šestnáctku.

Děti hrají pravidelně krajské bodovací turnaje, kde v současnosti po půli sezony 
držíme dvě místa v první desítce Poháru Vysočiny (Prokop Kamarád 6. místo, Daniel 
Wasserbauer 8. místo, oba ročník 2006) a další 3 místa v desítce druhé (14. David 
Hájek, 15. Adam Stehno, 16. Adam Vaverka první dva ročník 2006, třetí r. 2007). 

Ostatní hráči jsou nováčky a  sbírají na  krajských turnajích zkušenosti. Většinu 
dětí však čeká v kategorii nejmladších žáků ještě jedna sezona, ve které budou naše 
ambice určitě růst. Úspěchem je také zařazení Prokopa Kamaráda, v  současnos-
ti padesátého hráče republikového žebříčku nejmladších žáků, do republikového 
projektu „Hledáme budoucí olympioniky“, kdy má možnost trénovat s republikovou 
špičkou pod vedením zkušených trenérů.

Družstva mužů bojují v letošní sezoně  v oblastních soutěžích RS1 a RS2. Obě se 
pohybují v klidných vodách středu tabulek. Družstvo TJ Sokol Přibyslav A (Slota Z., 
Stehno V., Pertl J., Kamarád M.) je po osmi odehraných kolech na pátém místě z je-
denáctičlenné tabulky, družstvo TJ Sokol Přibyslav B ( Dolák V., Hoff er T., Thomayer 
J., Benc O., Bednář M., Melichar Z.) je na sedmém místě z deseti účastníků soutěže. 
Obě družstva doplňují dle potřeby L. Tachovský, J. Smejkal a P. Kamarád.

Výsledky obou našich družstev i  termíny zápasů, které můžete navštívit v  naší 
herně, naleznete na http://stis.ping-pong.cz/htm 

Vladislav Stehno, předseda oddílu
Martin Kamarád, vedoucí A mužstva

Volejbal mládeže v Přibyslavi
V posledních dvou letech se volejbal v našem městě začal pomalu 
vytrácet.

Stolní tenis v Přibyslavi v roce 2015
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OD 12. LEDNA 2016 BUDE NOVĚ OTEVŘENA 

PRODEJNA – OBČERSTVENÍ  * LAHŮDKY – PEČIVO 

 

 

 

 

 

 

DENNÍ NABÍDKA 

- Čerstvé pečivo, sladké pečivo, cukroví 
- Chlebíčky, obložené bagety 
- Saláty, pomazánky, jogurty 

- Sekaná, smažené řízky, filé, květák, uzeniny, hranolky 
- Hotová jídla balená 

- Káva, čaj, kakao, alko i nealko nápoje 
- Další široká nabídka dobrot 

OTEVÍRACÍ DOBA 

PONDĚLÍ  – PÁTEK  5:15 – 16: 00 hod. 

PŘIJDTE ZA NÁMI - TĚŠÍME SE NA VÁS ! 

Najdete nás za městským úřadem Bechyňovo náměstí 3 

Pronajmu nebytový prostor na náměstí.
Vhodný pro kancelář, drobné služby, dílnu apod.
Přízemí, velikost 16m2, samostatné energie, WC.

Bližší info na tel. 602 377 833

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

Zveme rodiče, prarodiče, děti malé i velké, sousedy 
a občany Žižkova Pole a celé Vysočiny do „herny“, 
která slouží NEJEN dětem k setkávání, hraní, tvoření 
a poznávání.

POZVÁNKA na LEDEN 2016:
Út   5.1. 16:00 Tvořivá dílna u Motýlka s Alenou Mokrejšovou
  Tvoření na Tři Krále
  Cena materiálu: 10 Kč

Út 12.1. 16:30 Recitál pro děti  – s Pavlem Lutnerem 
  Zpívání a hraní s dětmi a pro děti 
  Vstupné: 50Kč matka+dítě, mládež 20Kč

Út 19.1. 16:00 Patchwork dílna s Dášou Paulusovou 
   Vlastní šicí stroj výhodou, budou se vyrábět tašky 

a tašti čky
  Cena materiálu: 100 Kč

Út 26.1. 16:30 KYTKA – Kytaroví kamarádi  
   Kytarový spolek se rozrůstá, přijďte se učit hru 

na kytaru i vy!
  Vstupné: 50Kč-student hry na kytaru, ostatní 20Kč

Všechny akce jsou organizovány neziskovým spolkem 
RC Motýlek z.s. (IČO 04305353).

Náklady na provoz centra jsou hrazeny z vlastních zdrojů a sponzorských 
darů.
Zájemci o spolupráci/sponzoring kontaktujte nás na tel. 606 300 327 
nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na www.motylekzp.cz. 
Děkujeme.

www.motylekzp.cz
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Myslivecký ples 
v Havlíčkově Borové

Rok s rokem se sešel a my Vás 
všechny chceme co nejsrdečněji po-
zvat na náš tradiční ples. A co jsme pro 
vás připravili a co vás čeká? Příjemné 
a srdečné prostředí, dobrá hudba, vý-

tečná kuchyně i něco dobrého na svlažení a zahnání žízně.

Pro příznivce a návštěvníky našeho plesu jsme připravili v mys-
livecké tombole:
– několik divočáků
– srnčí
– zajíce
– divoké kačeny
– a dalších 300 hodnotných cen

Kdo nemá štěstí v tombole, může zkusit oblíbenou ,,ZVĚŘINO-
VOU DRAŽBU.“

V myslivecké kuchyni Vás potěší:
– biftečky z divočáka
– srnčí svíčková
– zvěřinový gulášek
– a další 2 - 3 zvěřinové speciality

Pro účastníky s vlastní dopravou je připraveno parkoviště. Pro ostat-
ní, jako každoročně, bude k dispozici autobusová doprava (viz plakát).

Upozornění
Pořadatelé upozorňují návštěvníky, že je zakázáno donášet a kon-
zumovat vlastní alkohol.

Přejeme příjemné pobavení. Vladimír Křesťan
jménem pořadatelů
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leden 2016
KZM Přibyslav
I N F O R M U J E

Informační centrum, 
Městské muzeum Přibyslav
Po 8.00–12.00 13.00–17.00
Út 8.00–12.00 13.00–17.00
St 8.00–12.00 13.00–17.00
Čt 8.00–12.00 13.00–16.00
Pá 8.00–12.00 13.00–17.00
So 9.00–11.00
Ne zavřeno
tel.: 569 484 361, 569 484 257 
e-mail: ic@pribyslav.cz

Městská knihovna Přibyslav

Po zavřeno 13.00–17.00
Út 8.00–12.00 13.00–17.00
St zavřeno 13.00–17.00
Čt zavřeno
Pá 8.00–12.00 13.00–17.00
So 9.00–11.00
Ne zavřeno
tel.: 569 484 257
e-mail: knihovna@pribyslav.cz

PŘIPRAVUJE SE NA MĚSÍC ÚNOR
* Sokolský ples
* Filmový klub

* Soutě ž v pečení – rohlíky, rohlíčky

– od 1. ledna 2016 Burza knih – nákup až se 100 % slevou Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. ledna 2016 Co takhle jiskra/výstava zapalovačů Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. ledna 2016  Kostymérna otevřena pouze po tel. domluvě  Kulturní dům KZM Přibyslav
– 1. ledna 2016 v 8.00;9.30;18.00 h. Nový Rok – mše svatá Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 1. ledna 2016 Zahájení čtenářské soutěže „Okénko do historie“ Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 5. ledna 2016 v 16.00 h. Tvořivá dílna u Motýlka Budova ZD Žižkovo Pole  RC Motýlek Ž. P.
– 6. ledna 2016 v 8.30 h. V knihovně si můžeme i hrát Kurfürstův dům KVC Harmonie, KZM Přibyslav
– 7. ledna 2016 v 17.00 h. Kondiční cvičení pro přihlášené Kulturní dům KZM Přibyslav
– 8. ledna 2016 Panenky – vášeň, potěšení, vzpomínka/konec výstavy Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 8. ledna 2016  Kouzlo betlémů/ ukončení výstavy Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 8. ledna 2016 Pravidelná návštěva nemocných Město Přibyslav ŘKF Přibyslav
– 9. ledna 2016 od 14.00 h. Tříkrálová sbírka Město a okolí město Přibyslav
– 9. ledna 2016 v 17.45 h. Splašené nůžky/ divadlo pouze pro přihlášené Horácké divadlo HD Jihlava
– 9. ledna 2016 v 18.00 h. Tříkrálový koncert Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 10. ledna 2016 od 9.00 h. Florbal/ Liga Vysočiny elévů Sportovní hala SK Juvenis Přibyslav
– 10. ledna 2016 v 15.00 h. Setkání s hostem u šálku kávy Římskokatolická fara ŘKF Přibyslav
– 12. ledna 2016 v 16.30 h. Recitál pro děti  Budova ZD Žižkovo Pole  RC Motýlek Ž. P.
– 14. ledna 2016 v 17.00 h. Kondiční cvičení pro přihlášené Kulturní dům KZM Přibyslav
– 14. ledna 2016 v 19.00 h. Biblická hodina Římskokatolická fara ŘKF Přibyslav
– 16. ledna 2016 v 18.00 h. Setkání starší mládeže Římskokatolická fara ŘKF Přibyslav
– 16. ledna 2016 v 19.30 h. Myslivecký ples Sokolovna Havl. Borová MS Havl. Borová
– 18. ledna 2016 v 14.30;16.30 h. Tvoření v knihovně Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 18. ledna 2016 Týden modliteb za jednotu křesťanů Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 19. ledna 2016 v 16.00 h. Patchwork dílna Budova ZD Žižkovo Pole  RC Motýlek Ž. P.
– 21. ledna 2016 v 17.00 h. Kondiční cvičení pro přihlášené Kulturní dům KZM Přibyslav
– 23. ledna 2016 v 9.00 h. Mše svatá v DPS Sál v DPS ŘKF, PS Přibyslav
– 23. ledna 2016 v 10.00 h. Setkání ministrantů Římskokatolická fara ŘKF Přibyslav
– 23. ledna 2016 ve 14.00;15.30 h. O odvážném Kubovi/loutková pohádka Kulturní dům Přib. pimrlata, KZM Přibyslav
– 23. ledna 2016 od 18.00 h. Adorace  Římskokatolická fara ŘKF Přibyslav
– 23. ledna 2016 v 19.30 h. FK – Mládí/fi lm; Eč/koncert Kulturní dům KZM Přibyslav
– 24. ledna 2016 v 17.00 h. Ekumenická bohoslužba v Sázavě Sázavský kostel Křesťanské církve
– 25. ledna 2016 v 15.00 h. Čtení s porozuměním pro děti Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 26. ledna 2016 v 16.30 h. Kytka - Kytaroví kamarádi Budova ZD Žižkovo Pole  RC Motýlek Ž. P.
– 28. ledna 2016 ve 14.00 h. Masopustní karneval pro členy Sál hasičské zbrojnice SPCCH ČR ZO Přibyslav
– 28. ledna 2016 v 17.00 h. Kondiční cvičení pro přihlášené Kulturní dům KZM Přibyslav
– 28. ledna 2016 v 19.00 h. Biblická hodina Římskokatolická fara ŘKF Přibyslav
– 29. ledna 2016 v 15.00 h. Pravidelný monitoring Budova DPS MS ČČK Přibyslav
– 30. ledna 2016 v 17.00 h. Velká šestka/ fi lm pro děti Kulturní dům KZM Přibyslav
– 4. února 2016 v 16.00 h. Koncert žáků ZUŠ, pobočka Přibyslav Kulturní dům  ZUŠ, KZM Přibyslav


