
O B Č A S N Í K ROČNÍK 
XXVI

ČÍSLO
303

ZDARMA

Přibyslavský

www.pribyslav.cz

1.  Zprávy z MÚ

str. 3–6
2.  Školní volejbalový 

turnaj

str. 7
3.  Z činnosti Mateřské 

školy Přibyslav

str. 7–9
4.  Burza oblečení

str. 11
5.  Sportovní zprávy

str. 18–20
6.  Inzerce

str. 21–22
7.  Pozvánky na akce

str. 22–28

Uzávěrka příštího čísla
je 21. 3. do 12.00 hod.

B Ř E Z E N  2 0 1 6

Z archivu redakce



Únorové události ve fotografii BŘEZEN 2016Str. 2

Únor v mateřské školce



Str. 3Zprávy z radniceBŘEZEN 2016

Letošní zima jako by zimou ani nebyla. Spíše jsme si užili „dušičkových dní“. Z po-
hledu práce na radnici byl měsíc únor měsícem příprav na jednotlivé investiční akce, 
jež se mají uskutečnit v tomto roce.

Proběhla soutěž na  dodavatele rekonstrukce dopravního hřiště, zároveň s  tím 
jsme museli jednat se společností VAK a.s. o opravě kanalizace v této lokalitě. Probí-
há povolovací proces pro rekonstrukci družiny a zateplení školní jídelny a ověřuje-
me možnosti získání dotací na toto zateplení. Zároveň probíhá organizace soutěže 
na dodavatele této zakázky.

Vydali jsme předběžné oznámení o  stavebních zakázkách na  chodník v  Utíně, 
v lokalitě K Hesovu, Za Bramborárnou II a v Dolní Jablonné. Zároveň i na těchto 
zakázkách prověřujeme možnosti čerpání dotací.

Toto vše podléhá náležitým postupům, jež stanovuje zákon a desítky dalších před-
pisů. Můžeme tedy říct, že i když nebyl únor bílý díky počasí, byl bílý díky množství 
vyplněných papírů a formulářů.

V měsíci prosinci jsme schválili vyhlášku č. 5/2015 o místním poplatku ze psů. Již 
mnoho let držíme v Přibyslavi linii, že poplatky pro držitele psů ve městě jsou vyšší, 
než poplatky pro držitele psů v místních částech. Vidím v tom logiku, neboť zátěž 
na veřejná prostranství a i péče o ně je přece jen odlišná v Přibyslavi a ve venkovské 

zástavbě. Letos poprvé zazněl návrh z úst pana zastupitele Jana Štefáčka, že by bylo 
vhodné poplatek sjednotit z  důvodů možných podvodů. Tento protinávrh nebyl 
schválen. Co je ale na celé věci zajímavé, že nám 4. února došla z Ministerstva vnitra 
České republiky žádost o zaslání podkladů a vyjádření ke znění článku 6 (článek 
řešící výši poplatků) naší vyhlášky, jelikož dostalo podnět k  jeho prošetření, neb 
podavatel považuje tento článek za diskriminační. 

Jako odpověď jsme Ministerstvu vnitra ČR, odboru veřejné správy, dozoru a kont-
roly zaslali naši vyhlášku, zdůvodnění rozdílné výše poplatku a právní rozbor Minis-
terstva vnitra České republiky, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly (tedy navlas 
stejný odbor stejného ministerstva), ve kterém se mimo jiné konstatuje, že článek 
6 naší vyhlášky je v souladu se zákonem. Jen doufám, že ve svém novém právním 
rozboru ministerstvo nekonstatuje, že jsme zákon porušili.

Inu, p apíry se musí točit! Ano, prý bude líp.

Milí občané, nenechte si naší „papírovou válkou“ kazit předjarní období (ostatně, 
je to naše práce a  jak vidíte, často i  zábava) a  užijte si hezky letošní velikonoční 
svátky!

Martin Kamarád
starosta města

Tisková konference města
Dne 3. února 2016 se konala pravidelná tisková konference města Přibyslav. Hos-

tem tiskové konference byla ředitelka Sportovních zařízení města Přibyslav paní 
Veronika Vošická Buráňová, která novináře informovala o zahájení letošních ročníků 
sportovních disciplín pro veřejnost Přibyslavský dvanáctiboj a Dvanáctiboj junior. 
Na organizaci těchto sportovních aktivit spolupracuje město Přibyslav a Místní sku-
pina Českého červeného kříže. Dalším tématem byly výsledky Tříkrálové sbírky 2016 
na Přibyslavsku a v některých dalších městech v rámci Oblastní charity Havlíčkův 
Brod. Tisková konference pokračovala informací pana starosty o schválení záměru 
vypracování projektových a předprojektových dokumentací radou města pro přípra-
vu investic na další období. Tento záměr se mimo jiné vztahuje také na řešení ob-
čanské vybavenosti v pěti místních částech (Projekty - Revitalizace návsi ve Hřištích, 
Rybníky a vodoteč na návsi v České Jablonné, Celková rekonstrukce chodníků podél 
komunikace I/19, Dokončení rozšíření skládky v Ronově nad Sázavou a předprojek-
tové dokumentace na Sportovní areál Sokol Přibyslav, Cyklostezku Dobrá - Keřkov, 
Chodník Dvorek a Revitalizaci náměstí v Přibyslavi). 

Novináři byli informováni také o přípravě soutěží na dodavatele některých inves-
tičních akcí, které jsou plánovány na letošní rok (dopravní hřiště, povrchy komuni-
kací, rekonstrukce budov pro ZUŠ). 

Situace, která se vyvíjí v prostoru uranových ložisek Brzkov a Horní Věžnice, již 
pravidelně patří k tématům konference. Dobrá zpráva je, že Ministerstvo životního 
prostředí dalo za pravdu obcím a k žádosti o rozšíření chráněného ložiskového území 
bude od žadatele požadovat kromě výpočtu také chybějící průzkum. Rovněž v mé-
diích zaznívají zprávy, že těžba nebude uskutečněna, pokud by se státu nevyplatila.

Jednání se zástupci osadního výboru Dvorek - Uhry
Dne 8. února 2016 jsem se setkal se zástupci osadního výboru Dvorek a Uhry. 

Pánové Jiří Němec a Jiří Pohořelý mi prezentovali své návrhy řešení chodníku podél 
komunikace II/350 a také koupi nemovitosti jako vhodného objektu pro doposud 
chybějící prostor, který by sloužil k setkávání občanů pro obě obce. O této iniciativě 
jsem následně informoval na poradě vedoucích pracovníků města a na jednání Rady 
města Přibyslav. Předložený návrh řešení chodníku bude vhodným podkladem pro 
přípravu předprojektové a  následně projektové dokumentace. Pro realizaci akce 
bude optimální najít vhodný dotační titul, který by městu investici zlevnil. Ohledně 
návrhu koupě objektu ve  Dvorku pro obec budeme možnosti prověřovat. První 
zjištění je, že daná nemovitost má komplikované vlastnické vztahy, což je nepříznivá 
skutečnost pro posun v této věci. Představitelům místních částí Dvorek a Uhry děkuji 
za jejich aktivní přístup a za práci pro své obce a pro občany našeho města.

Papírová válka

Únorové ohlédnutí

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

Výroční valné hromady SDH
Dne 23. ledna 2016 se uskutečnila Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů 

Přibyslav, na kterou jsou pravidelně zváni představitelé města. Činnost sboru  má své 
historické kořeny a také v dnešní době je pro naše město přínosná a důležitá. Velmi 
významnou složkou je výjezdová jednotka JPO II, která je klíčovou složkou v rámci 
našeho nejenom lokálního integrovaného záchranného systému.

V neděli 14. února jsem se zúčastnil Výroční valné hromady okrsku č. 7 Sboru 
dobrovolných hasičů, která se konala v hasičské zbrojnici SDH Přibyslav. Valná hro-
mada se zabývala činností jednotlivých sborů v přibyslavském okrsku, který patří 
k jednomu z největších v rámci okresu Havlíčkův Brod. Významnou součástí činnosti 
je pořádání hasičských soutěží na různých úrovních. Pozoruhodné jsou také vynika-
jící výsledky mladých hasičů z Dobré v požárním sportu. Velmi zajímavé informace 
z  celostátního sněmu SDH, na  kterém byli také představitelé vlády ČR, přednesl 
starosta okresu SDH Havlíčkův Brod pan Josef Stejskal.  

Jako představitel města jsem využil příležitosti ke sdělení stručné informace o dění 
ve  městě a  přítomným hasičům jsem poděkoval za  jejich obětavou práci v  jejich 
sborech, která slouží i všem občanům našeho města. Jednání na obou valných hro-
madách považuji za úspěšné a všeobecně přínosné. Děkuji.

Michael Omes
místostarosta města
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Stejně jako v  loňském roce využije i  letos město Přibyslav možnosti zaměstnat 
osoby vedené v evidenci Úřadu práce Havlíčkův Brod v rámci veřejně prospěšných 
prací. Úřad práce poskytuje obcím příspěvek na tyto pracovníky ve výši minimální 
mzdy a sociálního a zdravotního pojištění. V roce 2016 by mělo být zaměstnáno 
formou VPP u města Přibyslav celkem 5 pracovníků. 

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ Přibyslav

Odbor výstavby a životního prostředí
Vstupy na cizí pozemky a označení hranic pozemků

Vlastníte nějaký pozemek a znáte povinnosti a práva, která z toho vyplývají? Kata-
strální zákon ukládá majitelům pozemků povinnost trvalým způsobem a na vlastní 
náklad označit nesporné hranice svých pozemků. Oplotit pozemek ani označit poze-
mek cedulí zákon nevyžaduje, ale v některých případech je to v zájmu majitele, aby 
informoval případné kolemjdoucí, že vstupují na cizí pozemek, který není veřejným 
prostranstvím.

Neoplocený a neoznačený pozemek však není automaticky veřejně přístupným 
prostranstvím. Lokalizace veřejných prostranství musí být konkrétní a nesmí vyvolá-
vat interpretační pochybnosti. Proto jsou tyto prostory vedeny v územních plánech 
obcí nebo může obec o  určité ploše prohlásit, že byla jako veřejné prostranství 
užívána a tudíž se potvrzuje její režim.

Ochrana vlastnického práva je garantována Listinou základních práv a svobod 
a  může být omezena jen na  základě zákona. Například podle zákona o  ochraně 
přírody a krajiny je za určených podmínek stát, obec a právnická osoba povinna 
umožnit všem volný průchod přes pozemky, které má ve vlastnictví či nájmu. Právo 
volného průchodu se nevztahuje na stavební pozemky, dvory, zahrady, sady, vinice, 
chmelnice a pozemky určené k faremním chovům zvířat. Veřejnosti nepřístupný je 
až na výjimky i prostor obvodu dráhy.

Jak je to přesně s právem vstupu do lesa? Podle lesního zákona má každý právo 
vstupu do lesa bez ohledu na to, komu les patří, s výjimkou vojenských lesů, chráně-
ných území, školek, plantáží, obor, bažantnic atd., kde režim určuje vlastník. S prá-
vem vstupu do lesa je zákonem přiznáno i právo sbírat v lese pro vlastní potřebu lesní 
plody a suchou na zemi ležící klest. Mimo lesní cesty a vyznačené trasy je však v lese 
zákaz jízdy na kole, na koni, na lyžích či saních, nesmí se zde kouřit a rozdělávat oheň.

Podstatně složitější je to na pozemcích vedených jako orná půda, louka a pastvina. 
Na tyto plochy je možné vstupovat jen v době, kdy nemůže dojít k poškození porostů 
či půdy a když se na ní nepase dobytek. Je třeba vždy v konkrétním případě usuzovat, 
zda případný průchod nemůže způsobit poškození porostů.

Kromě veřejné přístupnosti krajiny existuje ještě institut práva cesty podle ob-
čanského zákoníku. Vlastník nemovité věci, na níž nelze řádně hospodařit či jinak ji 
řádně užívat proto, že není spojena s veřejnou cestou, může žádat, aby mu soused 
za náhradu povolil nezbytnou cestu přes svůj pozemek. Vlastník stavby, k níž nelze 
přístup vlastníka zajistit jinak, si může u soudu vyžádat zřízení služebnosti spočívající 
v právu cesty přes sousední pozemek.

Omezení vlastnických práv je také v zákoně o pozemních komunikacích. Bez po-
volení silničního správního úřadu nesmí nikdo uzavřít místní či veřejně přístupnou 
účelovou komunikaci.

Ve  všech případech, kdy vstupujeme na  cizí pozemek, je třeba dbát na  to, že 
nesmíme pozemek poškozovat a musíme dbát pokynů vlastníka. 

Ing. Martin Firla
vedoucí OVŽP

Pečovatelská služba Přibyslav
V současné době využívá služeb Pečovatelské služby Přibyslav 115 uživatelů, kte-

rým pomáháme např. s oblékáním a svlékáním, s prostorovou orientací, s úkony 
osobní hygieny, s přípravou a podáním jídla a pití, s úklidem domácnosti, se zajiš-
těním běžných nákupů a pochůzek, s dovozem či donáškou oběda do bytu apod. 

V  měsíci únoru se pracovnice pečovatelské služby zúčastnily několika školení, 
která byla zaměřena např. na zvládání slovní agrese nebo na rozvoj týmové spolu-
práce. Všechny činnosti pečovatelské služby probíhaly v tomto měsíci bez vážných 
komplikací, které by měly vliv na kvalitu poskytování služeb. 

Naše služby jsou poskytovány na základě uzavřené smlouvy o poskytování služby 
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů a Vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zá-
kona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Služba je poskytována 
v nezbytném rozsahu a v předem dohodnutém čase sjednaném ve smlouvě. 

Posláním Pečovatelské služby Přibyslav je podpora či pomoc lidem, kteří mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku, dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu 
nebo zdravotního postižení či se ocitli v obtížné sociální situaci. 

Naší cílovou skupinou jsou senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby 
s  chronickým onemocněním a  rodiny s  dětmi (pouze rodiny, kterým se narodily 
současně 3 nebo více dětí, a to pouze do 4 let věku těchto dětí). Pečovatelská služba 
Přibyslav neposkytuje své služby osobám soběstačným, kteří nepotřebují pravidel-
nou pomoc jiné fyzické osoby, osobám vyžadujícím nepřetržitý celodenní dohled, 

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV
agresivním osobám napadajícím slovně či fyzicky personál, osobám nedodržujícím 
smluvní pravidla a osobám, kterým byla nařízena karanténa pro podezření z nákazy 
přenosnou chorobou, při onemocnění touto chorobou nebo při podezření na one-
mocnění touto chorobou.

Naším cílem je zabezpečit uživateli základní životní potřeby, poskytovat mu 
odbornou a kvalitní péči, vést jej k samostatnosti a k rozvíjení vlastních schop-
ností při sebeobsluze či při péči o domácnost. Snažíme se, aby uživatel řešil svou 
situaci pomocí vlastních sil a neprohlubovala se tak jeho závislost na sociálních 
službách. Umožňujeme mu s  ohledem na  jeho zdravotní stav a  soběstačnost 
uplatňovat svoji vlastní vůli.

Podporujeme uživatele, aby mohli i v náročných životních situacích spojených se 
samotou, stářím, nemocí či zdravotním postižením zůstat ve svém domácím pro-
středí, které je jim vlastní, žít důstojně a zapojovat se do běžného života společnosti. 
Pečovatelská služba je zajišťována formou ambulantní (ve středisku pečovatelské 
služby) a terénní (v domácnostech klientů) ve vymezeném čase. Ambulantní služby 
jsou poskytovány ve středisku pečovatelské služby na adrese Tržiště 254, Přibyslav, 
terénní služby jsou poskytovány ve čtyřech domech s pečovatelskou službou – Tr-
žiště č. p. 239, č. p. 240, č. p. 254 a č. p. 251, v obci Přibyslav a 11 místních částech 
(Dobrá, Poříčí, Ronov nad Sázavou, Hřiště, Česká Jablonná, Dolní Jablonná, Utín, 
Keřkov, Hesov, Dvorek, Uhry). 

V měsíci únoru ukončil svoji činnost vedoucí Pečovatelské služby Přibyslav  Bc. Ka-
rel Březina, který tuto funkci vykonával tři roky, jako zástup za mateřskou dovolenou. 
Tímto bych mu chtěla poděkovat za odvedenou práci a popřát mu mnoho zdaru 
a úspěchů v jeho osobním i profesním životě. 

Martina Veselá DiS.
vedoucí PS

Odbor hospodářsko-správní
Výsledek rozpočtového hospodaření města Přibyslav v roce 2015 
(v Kč):

Rozpočet města Přibyslav na rok 2015 byl schválen Zastupitelstvem města Přiby-
slav na veřejném zasedání dne 17. 12. 2014. 

V níže uvedené tabulce je uveden rozpočet po změnách (bylo provedeno celkem 
9 rozpočtových opatření), výsledek od počátku roku a % plnění. 

Rozpočet 
po změnách

Výsledek
od počátku roku % plnění

PŘÍJMY 108 609 266 108 752 416 100,1
1. daňové 65 101 401 65 447 247 100,5
2. nedaňové 3 841 610 3 891 832 101,3
3. kapitálové 1 052 060 1 063 116 101,1
4. přijaté dotace 38 614 195 38 350 221 99,3
VÝDAJE 135 902 561 110 698 429 81,5
1. běžné 49 054 623 46 670 562 95,1
2. kapitálové 86 847 938 64 027 867 73,7

Splátky úvěrů a půjček k 31. 12. 2015 v Kč: 
Splátky celkem 15 366 385,60
Stavy na bankovních účtech k 31. 12. 2015 v Kč:
Běžné účty celkem 25 537 871,53

Plnění finančního plánu hospodářské činnosti v roce 2015 (v Kč):
Finanční plán hospodářské činnosti na  rok 2015 byl schválen Zastupitelstvem 

města Přibyslav na veřejném zasedání dne 17. 12. 2014. Po změnách (byly prove-
deny celkem 3 změny) fi nanční plán hospodářské činnosti na rok 2015 předpokládal 
výnosy ve výši 24.827.100 Kč a náklady ve výši 14.238.940 Kč. 

V  níže uvedené tabulce je uvedeno plnění fi nančního plánu v  členění výnosy, 
náklady a hospodářský výsledek podle jednotlivých organizací.

Výnosy Náklady Hospodářský 
výsledek

Organizace 10 - Lesy 1 055 929 453 466 602 463
Organizace 20 - Skládka 14 949 856 6 838 596 8 111 260
Organizace 30 - SZMP 770 469 974 769 495
Organizace 40 - Správa majetku 2 120 832 1 596 324 524 508
Organizace 50+55 - Kabelová televize 4 193 683 2 707 763 1 485 920
Organizace 60 -  Správa HOČ 56 096 3 148 677 -3 092 581
Organizace 70 - Pronájem 4 814 328 0 4 814 328
Celkem 27 961 193 14 745 800 13 215 393

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS 
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Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 27.  01. 2016
12/2016 Rada města bere na vědomí Souhrnnou zprávu o přijímání a vyřizování stíž-

ností a petic za rok 2015.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 28. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

13/2016 Rada města Přibyslav schvaluje vyřazení majetku 29/307 výsuv pro klávesnici, 
17/305 výsuv pro klávesnici, 18/305 výsuv pro klávesnici, 18/309 výsuv pro 
klávesnici, 7/205 držák PC, 5/301 držák PC,4/307 držák PC, 3/108 držák 
PC, 501552 PC Triline, 501579 PC Triline, 501581 PC Triline, 501573 Tiksána 
HPLJ6L, 51482 PC Tesco, 501540 STR-6010 Strong.
Odpovědnost: Jiří Koudela
Termín: 28. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

14/2016 Rada města Přibyslav souhlasí s omezením provozu Mateřské školy Přibyslav, 
Bezručova 683, 582 22 Přibyslav, IČO 750 11 930 v době jarních prázdnin 
od 8. 2. do 14. 2. 2016.
Odpovědnost: Mgr. Naděžda Štouračová
Termín: 14. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

15/2016 Rada města Přibyslav vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor v domě 
čp. 485 Příkopy, Přibyslav a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední desce 
po dobu 15 dnů.
Odpovědnost: Bc. Hana Srbová
Termín: 31. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

16/2016 Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 1 v domě na adrese Tržiště 
č. p. 241, Přibyslav panu (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstra-
něny) 580 01 Havlíčkův Brod, dle nejvyšší nabídkové ceny. Výše smluvního 
nájemného činí 88,50 Kč za 1 m2 plochy měsíčně, s možností navýšení ceny 
nájmu o míru infl ace vyhlášené ČSÚ. Nájemní smlouva bude uzavřena dobu 
určitou od 1. 2. 2016 do 31. 1. 2018. 
Odpovědnost: Bc. Hana Srbová
Termín: 31. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

17/2016 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření smlouvy o dílo na výkon odpado-
vého hospodáře č.  1/2016 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582  22 Přibyslav, IČO 00268097 a  Ing.  Ladislavem Vašíčkem, Mezi Mlaty 
804/30, 697 01 Kyjov, IČO 65379675. Cena díla je 5.000 Kč čtvrtletně bez 
DPH.
Odpovědnost: Martin Kamarád
Termín: 31. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

18/2016 Rada města Přibyslav ruší výběrové řízení na servisní činnost televizních ka-
belových rozvodů a internetu provozovaných městem Přibyslav a rozhoduje 
o vyhlášení nového výběrového řízení do 29. 2. 2016.
Odpovědnost: Michael Omes
Termín: 29. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

19/2016 Rada města Přibyslav schvaluje vyplatit obci Olešenka 12.000 Kč, obci Stří-
brné Hory 18.000 Kč a obci Žižkovo Pole 24.000 Kč za používání kabelových 
rozvodů pro poskytování TV a internetu v roce 2015.
Odpovědnost: Petra Holubová
Termín: 29. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

20/2016 Rada města Přibyslav schvaluje  zadávací dokumentaci a  vyhlášení veřejné 
zakázky „Dětské dopravní hřiště Přibyslav“.
Odpovědnost: Martin Kamarád
Termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 10.  02. 2016
21/2016 Rada města Přibyslav bere na  vědomí „Informaci o  stavu požární ochrany 

ve městě Přibyslav za r. 2015“ a předkládá ji Zastupitelstvu města Přibyslav 
k projednání.
Termín: 10. 02. 2016
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

22/2016 Rada města Přibyslav bere na vědomí informaci o veřejných zakázkách s hod-
notou přesahující 100.000  Kč (dodávky a  služby) a  200.000  Kč (stavební 
práce) zadaných organizacemi za rok 2015.
Termín: 10. 02. 2016
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

23/2016 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 314/5 
o výměře 70 m2 v k. ú. Přibyslav a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední 
desce po dobu 15 dnů.
Termín: 31. 03. 2016
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

24/2016 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. 
č.  1657/2 o  výměře 8 m2 v  k. ú. Přibyslav a  rozhoduje záměr obce vyvěsit 
na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 29. 02. 2016
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

25/2016 Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemků parc. č. 2165 a 2166 
o výměře 70 m2 v k. ú. Dolní Jablonná a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřed-
ní desce obecního úřadu po dobu 15 dnů.
Termín: 31. 03. 2016
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

26/2016 Rada města Přibyslav schvaluje podání žádosti o dotaci na výstavbu workou-
tového hřiště v ceně vč. DPH do 200.000 Kč.
Termín: 18. 03. 2016
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

27/2016 Rada města Přibyslav souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 407 
v DPS v Přibyslavi, v ulici Tržiště čp. 251, uzavřené dne 18. 1. 2008 s (z důvodu 
ochrany osobních dat byly údaje odstraněny) a to dohodou ke dni 29. 2. 2016.
Termín: 29. 02. 2016
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

28/2016 Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotace ve  výši 12.000  Kč panu 
Zbyňku Mrkvičkovi, Obolecká 281, 583 01 Chotěboř, IČO 16254619 a uza-
vření veřejnoprávní smlouvy č. 1/2016.
Termín: 02. 03. 2016
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

29/2016 Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč (z důvo-
du ochrany osobních dat byly údaje odstraněny) a  uzavření veřejnoprávní 
smlouvy 2/2016.
Termín: 29. 02. 2016
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 1 zdržel se

30/2016 Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí daru 1 prm paliva Tělocvičné jedno-
tě Sokol Přibyslav, Husova 302, 582 22 Přibyslav, IČO 15059901.
Termín: 30. 06. 2016
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka, Josef Hamerník
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

31/2016 Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotace z  rozpočtu města Přiby-
slav panu (z  důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny) ve  výši 
8.000 Kč,  (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny) ve výši 
5.000  Kč, (z  důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny) ve  výši 
3.000  Kč, (z  důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny) ve  výši 
1.000  Kč, (z  důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny) ve  výši 
10.000  Kč, Svazu postižených civilizačními chorobami v  ČR, z.s., základní 
organizaci Přibyslav, Pecháčkova 577, 582 22 Přibyslav, IČO 75024535 ve výši 
5.000  Kč, Oblastnímu spolku ČČK Havlíčkův Brod (Místní skupina Přiby-
slav), Rubešovo náměstí 171, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 00426164 ve výši 
10.000 Kč, Občanskému sdružení Benediktus, Klášterní 60, 583 01 Chotěboř, 
IČO 70868832 ve výši 5.000 Kč, Českému svazu chovatelů, Základní organi-
zaci Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 69154911 ve výši 
7.000 Kč, Českému rybářskému svazu, z.s., místní organizaci Přibyslav, IČO 
13585550 ve výši 15.000 Kč, Českému svazu včelařů, o.s., základní organizaci 
Přibyslav, Nezvalova 645, 582 22 Přibyslav, IČO 60127392 ve výši 10.000 Kč, 
Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu, Žižkova 106, 582 22 Při-
byslav, IČO 68213964 ve výši 18.000 Kč, Mysliveckému sdružení Přibyslav, 
Niklfeldova 445, 582 22 Přibyslav, IČO 70817561 ve výši 8.000 Kč, Myslivec-
kému spolku Dobrá, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 69152896 
ve  výši 5.000  Kč, Římskokatolické farnosti Přibyslav, Kostelní 267, 582  22 
Přibyslav, IČO 60128283 ve výši 40.000 Kč, Pionýru, z.s. - Krajské organizaci 
Kraje Vysočina, Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava, IČO 70857105 ve výši 
5.000  Kč, M.R.P., z.s., Česká 464, 582  22 Přibyslav, IČO 03985881 ve  výši 
5.000 Kč, SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Česká Jablonná, Česká Jablon-
ná 50, 582 22 Přibyslav ve výši 8.000 Kč, SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů 
Dobrá, Dobrá 116, 582 22 Přibyslav, IČO 62697102 ve výši 20.000 Kč, SH 
ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Dolní Jablonná, Dolní Jablonná 23, 582 22 
Přibyslav, IČO 62696998 ve  výši 8.000  Kč, SH ČMS - Sboru dobrovolných 
hasičů Hřiště, Hřiště 60, 582 22 Přibyslav, IČO 60128798 ve výši 8.000 Kč, SH 
ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Přibyslav, Hasičská 255, 582 22 Přibyslav, 
IČO 60127066 ve výši 35.000 Kč, SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Ronov 
nad Sázavou, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 60128810 ve výši 
8.000 Kč, SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Utín, Utín 41, 582 22 Přiby-
slav, IČO 60128780 ve výši 8.000 Kč, HC Přibyslav, Pelikánova 529, 582 22 Při-
byslav, IČO 26609088 ve výši 5.000 Kč, TJ SATIVĚ KEŘKOV, Keřkov 11, 582 22 
Přibyslav, IČO 46485376 ve výši 25.000 Kč a uzavření veřejnoprávních smluv. 
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 1 zdržel se

32/2016 Rada města Přibyslav schvaluje program 12. veřejného zasedání Zastupitel-
stva města Přibyslav dne 24. 2. 2016.
Termín: 10. 02. 2016
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta



Zprávy z radnice / Škola BŘEZEN 2016Str. 6

Téma na březen:
Ve stráni pod farou byly vykáceny smrky napadené kůrovcem. Stráň bude nutné 
znovu osázet a zkultivovat.

Zeptali jsme se:
Jak si představujete nové osázení a úpravu stráně pod farou (rostliny, stromy, 
keře, mobiliář...)?  

Ota Benc, za ODS
To místo si zaslouží nějaké oživení, vhodné dřeviny i mobiliář pro navození dobré 
atmosféry. Možná i řešení prostoru až k řece. Ať vhodný projektant vytvoří studii 
jako základ pro veřejnou diskusi. Ta určitě přinese spoustu smysluplných nápadů 
a myšlenek. (kráceno)

Ladislav Hladík, za ANO 2011
Doporučuji zachovat výhled na panorama města. Dole vysázet lípy a doplnit lavička-
mi, vršek osázet  keři, vhodnými i pro včelí pastvu. My jako včelaři jsme se rozhodli 
věnovat částku 7 tisíc Kč na nákup těchto rostlin a pomůžeme i při jejich výsadbě. 
(kráceno)

Libor Jaroš, za KDU-ČSL
Určitě mobiliář s keři, květy, menšími stromky, který by spojoval ulici Žižkova, Štolu, 
Vyšehrad, podzámčí k soše Žižky a zámku. Je nyní příležitost udělat z tohoto místa 
komplexní nadsázavské odpočinkové a turistické místo, bez zarostlých zákoutí.

Martin Kamarád, za ODS
Rád bych, aby výsadba byla spíše nižšího charakteru tak, aby bylo vidět panorama 
Přibyslavi, a aby zde byl postupně doplněn mobiliář. Konkrétní osazení se bude od-
víjet především od složitých přírodních podmínek. Návrh vytvoří pracovní skupina.

Marie Křesťanová, za NPP
Stráň pod farou si představuji znovu osázet původním porostem se zachováním 
několika pěšin a s umístěním pár laviček a odpadkových košů u nich. 

Michael Omes, za KDU-ČSL
Tato lokalita, která se nachází blízko centra města, se přímo nabízí jako rekreační 
zóna. Odborně zpracovaný projekt by měl s ohledem na terén uceleně řešit výsadbu 
dřevin různého zastoupení, úpravu cestní sítě včetně laviček a odpadkových košů.

Jaroslava Slezáková, za ČSSD
Znovu osázet vhodnými dřevinami, obnovit cesty, osadit lavičky, v celé délce pod 
strání vybudovat cestu s veřejným osvětlením, na louce zpevněnou plochu s ohniš-
těm a lavičkami a hlavně to přenechat odborníkům, kteří na celou lokalitu zpracují 
projekt.

Anna Šnýdlová, za ODS
Nezakrývat pohled na faru a kostel, respektovat skálu vystupující ze země. Žádné 
cizokrajné rostliny. Lavičky, koše na odpadky, zábradlí na nebezpečných místech. 
Nechat zpracovat projekt odborníkem.

Jan Štefáček, za ANO 2011
Vypracovat projekt na  celkovou přestavbu - na  příměstský park.  Změnit územní 
plán. Projekt cest je již zpracovaný. Profesionálně připravit a dát zastupitelům a ve-
řejnosti možnost se vyjádřit. Nedopustit to, co tam bylo. Dle položené otázky se 
obávám chaosu a amatérismu.

redakční rada PO

Ve snaze usnadnit občanům plnění jejich daňových povinností, 
zavádí Finanční správa od 1. března 2016 tzv. daňovou složenku. 
Díky této složence budou moci občané, kteří preferují hotovostní 
placení, zaplatit své nejběžnější daně na nejbližší poště bez poš-
tovného. Mnohonásobně se jim tím rozšíří dostupnost této služby. 

Bezplatná daňová složenka bude od 1. března 2016 standardně 
k dispozici na všech pobočkách České pošty, s.p. Jejím prostřednic-
tvím budou moci občané (fyzické osoby) zaplatit daň z nemovitých 
věcí, daň z nabytí nemovitých věcí (popřípadě daň z převodu ne-
movitostí) a daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, a to 
bez úhrady ceny platební transakce, tedy zdarma.

Daňová složenka vypadá na první pohled jako běžná poštovní 
poukázka typu „A“. Liší se však od ní tím, že je v záhlaví označená 
jako Poštovní poukázka A  – doklad V/DS, přičemž DS znamená 
daňová složenka. Složenka má v horní části bílý pruh, předtištěný 
transakční kód (113) a konstantní symbol (0001).

Ing. Petra Petlachová
ředitelka Odboru komunikace, tisková mluvčí

Zeptali jsme se za vás 
(anketa zastupitelů)

Finanční správa zavádí 
bezplatnou daňovou složenku
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Dění v mateřské škole v Přibyslavi zahrnuje mnoho společných akcí dětí, učitelek 
i rodičů, a to mnohdy v závislosti na ročním období, počasí či možnostech zúčast-
něných.

Vernisáž v Janáček Galerii
Na počátku měsíce února proběhla vernisáž dětských prací ve spolupráci s Ja-

náček Galerií. Děti ze všech oddělení dostaly možnost výtvarného vyjádření formou 
adekvátní jejich věku. Bílá malířská plátna i jiné podklady byly zaplněny jednoduchý-
mi motivy i abstraktními prvky do působivé mozaiky. Útulné prostory galerie pana 
Luboše Janáčka tak z  poloviny tvořila díla soudobých umělců z  našeho regionu 
a v druhé, neméně zajímavé, rozkvetly jarní květiny, „řádil“ Podzimní liják a vysta-
vena byla například studie Potrubí nebo Portrét paní učitelky. Na naší vernisáži 
nemohlo chybět hudební vystoupení dětí a drobné občerstvení, zčásti připravené 
samotnými šikovnými „umělci“.

Den plný puntíků
Přínosem pro děti ze školky bylo poučné a zábavné dopoledne v prostorách zá-

kladní školy prezentované jako „Puntíkovaný den“.  Důležitou vstupenkou na jed-
notlivá stanoviště ve vestibulu školy bylo cokoli puntíkovaného jako součást oblečení 

či doplňků učitelek i dětí. Ty si za pomoci starších kama-
rádů vyzkoušely méně či více náročné úkoly a ověřily si 
své znalosti a dovednosti adekvátní jejich věku. Rády by-
chom tímto způsobem poděkovaly paní učitelce M. Zichové 
za pozvání a vzornou organizaci pátečního dne s puntíky.

Návštěvy a exkurze
V rámci upevňování vztahů mezi MŠ a ZŠ naši předškoláci přivítali prvňáky ze 

třídy paní učitelky J. Kamarádové, aby společně strávili příjemné chvíle a dozvěděli 
se něco nového nebo si osvěžili vzpomínky na školku. Nechyběly vzájemné ukázky 
toho, co se děti naučily, stejně jako spontánní dětské hry a našel se i čas na předávání 
si učitelských zkušeností. 

Tolik oblíbené návštěvy a exkurze nám nepřekazilo ani mnohdy sychravé počasí, 
které vyžadovalo větší úsilí při správném oblékání všech částí naší garderoby. Koukání 
pod pokličku různým profesím mělo velký úspěch také na zdejším obvodním od-
dělení Policie ČR. Usměvavý, ale ve službě jistě spravedlivý policista pan P. Zvolánek 
ukázal dětem prostředí stanice, vybavení i oblečení policistů, vrcholem návštěvy byla 
neméně atraktivní prohlídka policejního auta, která zaujala jak kluky, tak holky. A tak 
už ani nepřekvapily v samotném závěru návštěvy skoro všechny zvednuté dětské ruce 
po dotazu, kdo z dětí by chtěl být v budoucnu mužem či ženou zákona. Podobně 

Začátkem školního roku 2015/2016 začal v  Při-
byslavi fungovat volejbalový kroužek pro děti všech 
školních ročníků. Mladší děti se na  tréninku herní 

formou učí chytat a házet míčem. Starší děti si osvojují volejbalové návyky, jako je 
odehrání míče prsty a bagrem. Nejstarší děti již zkouší smečovat a podávat. Všechny 
kategorie mají své trenéry, kteří se na každý trénink připravují tak, aby děti hra za-
ujala a při případném neúspěchu přispěchali s motivací do další hry. Každý trénink 
začíná pohybovým cvičením, aby se svaly pořádně zahřály. Následně se děti rozhází 
a  rozpinkají ve  dvojicích. Poté začnou herní cvičení, které děti samozřejmě baví 
nejvíce. Před koncem tréninku se děti ještě protáhnou.

Naši mladí volejbalisté se již za tuto krátkou dobu naučili volejbal tak, že se mohli 
zúčastnit dvou turnajů - v Havlíčkově Brodě a ve Světlé nad Sázavou. Naše druž-
stva se umístila ve velké konkurenci v střední části výsledkové listiny. Tímto jsme 
se zviditelnili volejbalovému svazu mládeže, který s námi začal počítat do dalších 
volejbalových akcí a další spolupráce. Naši trenéři tuto výzvu přijali a 24. 1. 2016 
připravili v Přibyslavi mládežnický volejbalový turnaj čtveřic.

ČTYŘKOVÝ HAVLBALL 
V PŘIBYSLAVI – neděle 24. ledna 2016

Ráno v osm hodin se v přibyslavské sportovní hale sešlo dvanáct volejbalových 
družstev, z toho tři přibyslavská. V tvářích mladých volejbalistů a volejbalistek bylo 
vidět odhodlání poprat se o každý míč a tím vyhrát celý turnaj. Ke hře byla připra-
vena tři hřiště a pro účastníky, jejich trenéry a fanoušky malé občerstvení v bufetu 
sportovní haly. Nejdříve organizátoři turnaje přivítali účastníky s jejich trenéry a ná-
sledně byla připomenuta pravidla, která již většina volejbalistů zná z předchozích 
turnajů. Mládežnický volejbal probíhá systémem časového limitu. Každý zápas trvá 
deset minut a příprava na další utkání trvá pět minut. O půl deváté odstartovaly první 
zápasy. Na našich družstvech se projevila malá zkušenost z těchto turnajů, a proto 
jsme prohráli s týmy, které již trénují a hrají několik let. Mezi ně patří Havlíčkův Brod 
A, Chotěboř a Světlá nad Sázavou. Ostatním družstvům - Štoky, Havlíčkův Brod B, 
VK Havlíčkův Brod, Bezděkov jsme herně konkurovali a slavili vítězství. Na turnaji 
naše družstva opět obsadila střed.

Pokud nepolevíme na tréninku, máme velký předpoklad dotáhnout se na nejlepší 
družstva a hrát s nimi o první místa. Trenéři družstev a vedoucí mládežnického volej-
balového svazu na závěr velice kladně ocenili připravenost turnaje a věcné ocenění 
všech družstev, která na těchto turnajích nejsou podmínkou.

Jak se říká: „Začátky jsou těžké“. Ale v Přibyslavi máme šikovné děti a věříme, že 
po dlouhé době v našem městě vznikne další volejbalová generace, která naváže 
na úspěchy, kterými se Přibyslav mohla vždy pochlubit.

za rodiče napsal 
Aleš Holub

Volejbalový turnaj 
mládeže v Přibyslavi

Jak hodnotí turnaj v Přibyslavi samotné hráčky?
Anna Š: „Turnaj na domácí půdě byl dobrý. S týmem se mi hrálo dobře, ale mrzí 

mě pár zápasů, u kterých to bylo jen o kousek prohrané.“

Nela Š: „Turnaj v Přibyslavi byl velmi dobrý. Myslím, že jako náš druhý čtyřkový 
zápas se nám povedl, chvilkami se nám dařilo lépe, někdy ne moc dobře. Ale hlavní 
je to, že jsme si zahrály a bavilo nás to!  Za celý tým si dovolím prohlásit, že na to, 
jak spolu dlouho hrajeme, jsme sehraní. Na  závěr bych chtěla poděkovat našim 
úžasným trenérům za to, že do nás vkládají spoustu energie a nadějí.“

Diana B.: „Turnaj v  Přibyslavi se mi moc líbil. Bylo to spravedlivé a  na  domácí 
půdě se nám hrálo dobře. Ale mrzí mě, že některé zápasy byly zbytečně prohrané.“

Lucie H: „Byl to náš první turnaj na domácí půdě. Moc jsme si to užili. Náš výkon 
hodnotím jako průměrný. Někdy nahoře a někdy dole, ale většina zápasů byla zby-
tečně prohraná.“

Simona K.: „Bylo to super, protože to bylo na domácí půdě a s holkami jsme si to 
moc užily. Akorát s naším výkonem nejsem tak spokojená, protože si myslím, že jsme 
zbytečně prohrávaly, ale byla to velká zkušenost.“

Pavla Č.: „Z nedělního turnaje v Přibyslavi mám dobrý pocit, sice jsme neskončily 
nejlíp, ale dobře jsme si zahrály a víme, co máme ještě hodně zlepšovat.“

M. Kasalová

Jaro je za dveřmi 
aneb u nás je stále rušno

(Pokračování na str. 8)
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nadšené odcházely děti i z budovy místní železniční sta-
nice, kam je dovedla poměrně dlouhá cesta, na jejímž 
konci mohly vidět a vzít si na hlavu červenou čepici pana 
výpravčího nebo se vyfotit s jeho „plácačkou“. Třešinkou 
na pomyslném dortu bylo speciálně pro děti domluve-
né houkání lokomotivy právě projíždějícího vlaku nebo 
věnování dětské jízdenky. Za milé přijetí bychom chtěli 
poděkovat přednostovi stanice panu Benešovi a jeho 
kolegům, kteří se nám s trpělivostí jim vlastní věnovali 
a odpovídali na všetečné dotazy. Podobným způsobem 
si děti také prohlédly výrobní prostory fi rmy Protex, 
sklárny pana A. Valnera a nasály atmosféru vyhláše-
ného Grand Café na Bechyňově náměstí (skvělá byla 
návštěva zázemí kavárny a libá vůně kávových zrnek), 
přibyslavské pošty nebo autodílny pana Šimanovské-
ho. Zaměstnanci těchto fi rem nás vždy vlídně přijali, vše 
nám vysvětlili a tak jsme odcházeli do školky s pocitem, 
že se najdou lidé, kterým jejich povolání přináší kromě 
běžných starostí také radost a uspokojení z dobře od-
vedené práce.

Projekty a karneval
Rádi v prostorách mateřské školy přivítáme rodiče 

dětí, což se úspěšně podařilo v  únorovém projektu 
Ruční práce-řemeslo-povolání-koníček. S  nepřed-
stíraným zájmem si děti i  učitelky vyslechly povídání 
o  tom, jak se pracuje mamince-dětské sestře nebo 
tatínkovi, který obsluhuje rentgen jako radiologický 
asistent. Paní uklízečka nám předvedla svoje každo-

V úterý 2. února 2016 proběhlo v Janáček Galerii 
v  Přibyslavi zahájení výstavy výtvarných prací dětí 
zdejší mateřské školy.

Přítomné přivítal milými slovy majitel a  galerista 
v  jedné osobě pan Luboš Janáček. V  krátkém pro-
slovu učitelky Jitky Novákové byla zmíněna potřeba 
rozvíjet vhodnou formou dětskou fantazii, k čemuž 
tato akce bezesporu přispěla. Příjemné odpoledne 
zakončili svým tematicky laděným kulturním vystou-
pením sami autoři – malí výtvarníci. 

Rády bychom tímto poděkovaly panu L. Janáčko-
vi za poskytnutí výtvarného materiálu, prostor jeho 
galerie a v neposlední řadě za skvělou spolupráci.

Jitka Nováková 

Vystoupení učitelek pro 
seniory

To, že udělat něco nezištně pro druhé přináší dobrý 
pocit, si po několikáté ověřily některé učitelky MŠ. Díky 
navázání kontaktů se zaměstnanci, seniorským klubem 
Pohoda i samotnými obyvateli Domu s pečovatelskou 
službou v  Přibyslavi se uskutečnila opakovaná ná-
vštěva těchto učitelek – zpěvaček s  připraveným 
hudebním programem. Starší lidé si tak s nimi mohli 
společně zazpívat známé lidové písně a zavzpomínat si 
na své mládí i životní zážitky s ním spojené.

A co nás čeká?
První jarní měsíce budou ve znamení delších vychá-

zek do probouzející se přírody, pobavíme se u  lout-
kového představení z dílny Jana Hrubce, navštívíme 
opět havlíčkobrodskou galerii s doprovodným progra-
mem. Dále se například vydáme na první jarní výlet 
do Ekocentra Chaloupky v Horní Krupé a určitě se 
pobavíme s  pohádkovými postavami v  přibyslavské 
městské knihovně. 

   Všichni společně budeme usilovat o to, aby naši 
malí svěřenci prožili v mateřské škole pěkné chvíle spo-
jené s příjemnými prožitky, které obohatí tu kouzelnou 
část jejich života zvanou dětství. 

Mgr. Jitka Nováková

denní „zápolení“ se smetákem nebo vysavačem a jed-
na z maminek nám názorně ukázala, jak se má správně 
a s láskou pečovat o miminko na mateřské dovolené. 
Vrcholem masopustního období byl tradiční dětský 
karneval,  tentokrát ve sportovní hale. V reji různoro-
dých masek bylo mnohdy těžké se zorientovat, ale děti 
si tuto zábavu s animačním programem a hudebním 
doprovodem skvěle užily. 

Janáček Galerie ožila 
obrazy dětí



Str. 9Školka/ZUŠBŘEZEN 2016

Ze školky...



Spolky BŘEZEN 2016Str. 10

Velikonoční svátky letos připadají na konec mě-
síce března. Poprvé v  novodobé historii našeho 
státu  je Velký pátek volným dnem. Dovoluji si vás 
proto prostřednictvím Přibyslavského občasníku 
pozvat k  oslavě nejvýznamnějších církevních svát-
ků. SVÁTOST SMÍŘENÍ – svatá zpověď proběhne 
v sobotu 19. 3. od 13:30 hodin ve farním kostele. 
NA ZELENÝ ČTVRTEK 24. března budou obřa-
dy začínat v  18:00 hodin. Po  čtvrteční bohosluž-
bě bude večerní adorace v  Getsemanské zahradě 
do 22:00 hodin. NA VELKÝ PÁTEK začneme kří-
žovou cestou v 15:00 hodin. V 18:00 hodin začnou 
velkopáteční obřady. Po nich bude možnost večerní 
adorace u Božího hrobu do soboty do 15:00 hodin. Velký pátek je dnem přísného 
postu. VELIKONOČNÍ VIGILIE VZKŘÍŠENÍ na BÍLOU SOBOTU 26. března za-
čne ve 20:00 hodin na venkovním prostranství u kostela při žehnání ohně. Mše svaté 
v neděli 27. března na SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ budou slouženy 
v 8.00 a v 9.30 hod. Tento den budeme světit pokrmy. Na PONDĚLÍ VELIKO-
NOČNÍ budou bohoslužby 28. března v 8.00 a v 9.30 hod. 

Některé naše další akce, na které jste též srdečně zváni. Více se můžete dozvědět 
na našich webových stránkách nebo ve farním listu „Římsa“, který vydáváme pravi-
delně každý měsíc.

pátek, sobota 4. 3. – 5. 3. 24 hodin pro Pána; 
  Ministrantský kurz XL (16 – 18 let) Nížkov (P. Foltán)
čtvrtek 10. 3. Biblická hodina
sobota 12. 3. 9:00 h. Mše svatá v DPS Přibyslav
neděle 13. 3. FARNÍ KÁVA s PhDr. Milanem Novotným
čtvrtek 17. 3.  Biblická hodina 
sobota 19. 3. Diecézní setkání mládeže v Hradci Králové

P. Pavel Sandtner

Velikonoce

Naši milí čtenáři,
na konci ledna jsme zvládli ještě několik akcí. V sobotu 23. ledna 2016 jsme se 

vydali my malí i velcí červenokřižáčci na společný výlet do Havlíčkova Brodu. Výlet 
našly naše děti pod vánočním stromečkem jako odměnu za celoroční snažení a práci 
pro místní skupinu. Všichni dohromady jsme si vyzkoušeli bowling a trochu si při 
tom zasoutěžili. Posilnili jsme se pizzou a vyrazili na cestu domů, při které se strhla 
koulovačka. Takže jsme si zároveň užili závěje čerstvého sněhu.

V pátek 29. ledna 2016 se konal pravidelný monitoring v domě s pečovatelskou 
službou. Únorové akce nás při uzávěrce Občasníku teprve čekají, takže se na ně 
můžete těšit v dalším čísle.

Na březen připravujeme:
Na Velký pátek 25. března 2016 od 15:00 do 16:00 se na vás budeme zase těšit 

na Pravidelném monitoringu v domě s pečovatelskou službou. Měříme opět krevní 
tlak, glykemický index a Body Mass Index včetně procenta svalů a tuků v těle.

A  je tu 6. ročník našeho Letního příměstského tábora! Od 1. března 2016 je 
na  našem webu k  dispozici přihláška na  oba turnusy tábora. Opět se budeme 
scházet na skautské základně v Přibyslavi pět dní v týdnu nad zajímavými tématy, 
zahrajeme si hry, budeme tvořit, sportovat a  hlavně se kamarádit. Více k  táboru 
najdete na plakátu nebo na našem webu, případně se můžete informovat osobně 
u  předsedkyně Kristýny Loužecké na  mscckpribyslav@seznam.cz nebo telefonu 
605 740 447.

Těšíme se na vás a přejeme pěkné Velikonoce!

Za MS ČČK Přibyslav 
Anna Doubková

www.cckpribyslav.cz

 Výlet do Havlíčkova Brodu

Významné dny v měsíci březnu:
 2. 3. Mezinárodní den boje spisovatelů za mír

 6. 3. Den jódu
 8. 3. Mezinárodní den žen

  Světový den ledvin

 10. 3. Evropský den památky obětem terorismu

 11. 3. Evropský den mozku

 12. 3. Vstup ČR do NATO

 15. 3. Světový den spotřebitelských práv

  Mezinárodní den proti policejní brutalitě

 18. 3. Mezinárodní den proti nenávisti

 19. 3. Mezinárodní den invalidů

 20. 3. Světový den divadla pro děti a mládež

  Světový den frankofonie

 21. 3.  Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace

  Světový den Downova syndromu; Světový den poezie

  Mezinárodní den zdravého spánku

 22. 3. Světový den vody

 23. 3. Světový den meteorologie

 24. 3. Světový den boje proti tuberkulóze; Den Horské služby v ČR

 27. 3. Světový den divadla; Začíná letní čas

 28. 3. Den učitelů v ČR; Velikonoční pondělí

Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod

Místní skupina 
ČČK Přibyslav
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KVC Harmonie pořádá 

BBURZU JARNÍHO, LETNÍHO 
OBLEČENÍ A POTŘEB PRO DĚTI 

 
KDE:             Starý špitál v Přibyslavi 
PRODEJ:      Čtvrtek  17.3. 2016          od 15.00  - 18.00 hod 
                     Pátek     18.3. 2016          od   9.00  - 12.00 hod 
 
PŘÍJEM VĚCÍ:                 Pondělí 14.3. 2016   od  9.00 – 11.00 hod     15.00 – 18.00 hod 
VÝDEJ TRŽEB A VĚCÍ:    Pondělí 21.3. 2016   od  9.00 – 11.00 hod     15.00 – 17.00 hod 
 

Přijímáme:                                              Nepřijímáme:  
 - vyprané použitelné oblečení           - plyšové hračky 
 - vyčištěné boty             - ponožky a spodní prádlo 
 - povlečení, polštáře a peřinky                           - špinavé, poškozené oblečení  
 - hračky, knížky                                               - nefunkční věci               
 - postýlky, židličky, chůvičky                              - velmi obnošené oblečení 
 - sportovní vybavení                                         - věci označené papírovými nálepkami a                   
 - kočárky, autosedačky, odrážedla                        izolepou  
 - těhotenské oblečení….    
 

Chcete prodat dětské zboží?     
-  volejte na tel. číslo 721 832 415 nebo pište na e-mail  kvc.harmonie@seznam.cz pro 
přidělení značky a seznam formuláře 
-  formulář seznamu si můžete též vyzvednout  na podatelně MÚ v Přibyslavi       
-  věci k prodeji musí být jednotlivě označeny nálepkami podle vzoru s přidělenou značkou, 
pořadovým číslem a cenou, každou nálepku vyhotovte 2x, jednu umístěte na viditelné místo 
a druhou, kontrolní, prosíme, nalepte na spodní část rubu oblečení !! 
-  nálepku na oblečení důkladně přilepte – pouze zdravotní náplastí ! 
-  komplety sešpendlit (např. pyžama, soupravy…) 
 

            …Správné označení může omezit ztrátu nebo krádež prodané věci… 
 

-  s věcmi je nutné odevzdat formulář - seznam všech jednotlivě rozepsaných kusů podle 
pořadových čísel s cenami A PODROBNÝM POPISEM DANÉ VĚCI (velikost, barva, 
obrázek….) 
-  max. počet oblečení je 80 ks  
-  vyhrazujeme si právo odmítnout věci, které jsou podle našich zkušeností neprodejné 
-  za organizaci prodeje Vás požádáme o 15% z ceny prodaného zboží 
-  neprodané věci můžete darovat do Dětského centra v Jihlavě a do Charitativního domova 
pro matky s dětmi v Havl. Brodě, kam budou po ukončení burzy KVC Harmonií předány.
                                                                          

  

 
 
 

Z kapacitních a provozních důvodu 
omezujeme počet prodávajících zákaznic. 
 

Mateřské centrum je směsicí smíchu, radosti, dětského žvatlání, dovádění, pocitu 
sounáležitosti, přátelství. Je to místo pro setkávání rodičů a dětí. Děti se zde sezna-
mují s kolektivem, poznávají nové kamarády a mohou se zapojit do různých aktivit. 
Maminkám přináší možnost společenského kontaktu, navázání nových přátelství, 
seberealizace i čerpání inspirace pro výchovu dětí a rozšíření herního repertoáru. 
Mateřské centrum je otevřené pro každého – děti, rodiče, prarodiče, přátele… Pře-
devším je určeno maminkám (i těm nastávajícím) s malými dětmi.  Neseďte osaměle 
doma! Přijďte si pohrát! 

Scházíme se každé pondělí a středu od 9.00 do 11.00 hodin v „Domečku“ vedle 
nové MŠ Tyršova v Přibyslavi.

Těšíme se na Vás!
za maminky z KVC Harmonie

Helena Mokrá
Co nás v březnu čeká?
ve středu 2. 3. 2016 – V knihovně si můžeme i hrát 
od pondělí 14. 3. – do pondělí 21. 3. 2016 – Burza jarního, letního oblečení a potřeb 
pro děti
setkání – výrobky s velikonoční tématikou, písničky, říkadla, nacvičování nové po-
hádky

HARMONIE
MATEŘSKÉ CENTRUM

Chceme touto cestou popřát všem svým členům, 
sponzorům, přátelům i  čtenářům Přibyslavského 
občasníku krásné svátky velikonoční, hodně zdraví, 
pohody a jarního sluníčka.

Jménem celého výboru SPCCH ČR ZO Přibyslav

Věra Schusterová
předsedkyn ě

V sobotu 13. 2. 2016 uspořádala TJ Sokol Přibyslav tradiční Sokolský ples, jediný 
tohoto roku v našem městě. Ples byl hojně navštíven a panovala zde skvělá atmo-
sféra. 

V  poslední době jsme měli obrovské problémy se zajištěním cvičení a  celého 
chodu sokolovny po havárii kotle VSB 4 na tuhá paliva. Byl rovněž ohrožen termín 
konání již zmíněného plesu.

Velký dík všem, kdo se na přípravě podíleli, obzvlášť pak fi rmě Bohumil Mokrý- 
instalatérské práce z Nových Dvorů, která provedla demontáž odstaveného kotle 
v Žeroticích u Znojma a havarovaného článkového kotle v místní sokolovně. Násled-
ně pak sestavila z nepoškozených článků nový, plně funkční kotel. 

Ing. František Kerbr
starosta TJ Sokol Přibyslav

Velikonoční přání

Sokolský ples
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„Československý stát prohlášen!“ I takový titulek mohli lidé najít koncem října roku 
1918 v ranních vydáních denního tisku. Historické okamžiky procházely ulicemi měst 
a vesnic. Světová válka přitom stále trvala. Rozklad centrální státní moci byl ovšem 
tak zřejmý, že konec masového vraždění byl jen otázkou času. Stačilo pár dní…

Konci války však předcházela dlouhá cesta. A  zdaleka nebylo samozřejmé, že 
střední Evropa se po vítězství mocností Dohody rozdělí na pokud možno národní 
státy, které vzniknou na troskách velkých říší. Zásluhy na zrodu naší samostatnosti 
má jak protirakouský domácí odboj – reprezentovaný hlavně tzv. Maffi  í, tak i aktivity 
vedené ze zahraničí s prof. Tomášem G. Masarykem v čele. Zcela zásadní roli ale 
v našem případě sehrála vojenská uskupení tvořená z dezertérů, zajatců a dalších 
dobrovolníků, kteří se rozhodli vybojovat národní stát i za cenu vlastních životů.

Disciplinované jednotky československých legií znamenaly zásadní argument pro 
spojence, aby kývli na projekt nové republiky v Evropě. Smutnou realitou však zůstává, 
že v řadě bitev bojovali legionáři proti svým krajanům z Čech, Moravy a Slezska v ra-
kouských uniformách – typickým příkladem je i legendární bitva u Zborova z roku 1917.

V roce 1918 přibyl další nepřítel, který svým původem nerespektoval státní hra-
nice. Legiím se tak nevyhnula ani účast v ruské občanské válce vedené mezi rudými 
bolševiky a tzv. bílými. „Naši hoši“ zpočátku zachovávali neutralitu, ale později se 
jednoznačně postavili proti rudým, kteří je chtěli během cesty do Vladivostoku od-
zbrojovat. Někteří legionáři a váleční zajatci se nechali zlákat ideály sociální rovnosti 
a přidali se na stranu bolševiků. Stejně jako bývalý příslušník čs. legií na Rusi Jaroslav 
Hašek, autor celosvětově proslulé postavy Josefa Švejka.

Boje na transsibiřské magistrále byly krvavé a nekonečné. Vojáci, kteří přežili celou 
světovou válku, nechtěli zemřít na jejím konci. Chtěli jediné – domů. I proto odepřeli 
poslušnost i oblíbenému veliteli Josefu Švecovi. Jeho vojenská hrdost mohla vybrat 
jen jedno řešení nastalé situace… sebevraždu. Švece pohřbívají v den zrodu samo-
statného československého státu dne 28. října 1918. Pouhá dějinná ironie?

1918
28. října Že tento den osvobození z poroby od Rakouska přijde a přijít musí, tušil 
a věřil každý věrný Čech. Válečné události řítily se nezadržitelně ohromnou rychlostí 
kupředu a přinášely denně nová překvapení.

Zatím co generální štáb rakouský falšoval zprávy o svých porážkách a ohlašoval 
denně nová vítězství rakouské armády, neb aspoň odpoutání od  nepřítele, měli 
Přibyslavští ve svých kroužcích své určité věrohodné zprávy.

Důvěrné kroužky, kdež se zasvěcenci nenápadně scházeli a nové zprávy si sdě-
lovali, zde byly pro Přibyslav v  obchodě Bedřicha Půži, kde se scházelo několik 
místních vlastenců a jimž zasílal MUDr. Půža, t. č. vojenský plukovní lékař na italské 
frontě, zakázané švýcarské noviny, a druhý kroužek tvořila venkovská inteligence 
scházející se příležitostně ve vinárně Josefa Fialy na náměstí. Tam měli italské noviny 
týdně jim zasílané.

První neurčité zprávy o převratu přinesli dne 28. října vojáci jedoucí z Prahy. Obec-
ní úřad dotazoval se telefonicky na obecním úřadě v Německém Brodě a  teprve 
k páté hodině odpolední obdržel odpověď, že převrat je hotovou věcí.

Zpráva o převratu hned plakátována a město vzdor pokročilé denní době ozdobe-
no ihned prapory. Všady zavládla slavnostní nálada, náměstí se naplnilo unešeným 
lidem, hostince byly přeplněny a dlouho do noci debatováno. Na ulicích zpívány 
národní písně.

Republika Československá vstoupila v život.

29. října Slavnostní nálada se od včerejška ještě více stupňovala. Všechen lid svá-
tečně oblečen shromáždil se na náměstí a započato se snímáním císařských orlů. 
Kominík Otto Němec v Přibyslavi sundal tyto na berním úřadě, soudu, u fi nanční 
stráže, na poště a notářství. Četnictvo sňalo svoji fi rmu „samo“ a německý nápis 
Glock zur Gendarmerie zabarvilo žlutou barvou. Nasbírány různé obrazy a památ-
ky po Habsburcích a vše na louce u prvního mostu u nádraží spáleno. Večer pak 
odbýván slavnostní večírek „Sokola“ v hotelu Klusáček a zakončen taneční zábavou.
Dnešním dnem dalo se četnictvo do služeb „Národního výboru“ v Praze.

26. listopadu Mužstvo zdejší stanice složilo přísahu „československému státu“ 
na okresní četnické stanici v Chotěboři.

1919
4., 5., 6., 10. března Kolkování rakousko - uherských bankovek, nekolkované ban-
kovky nesmí býti v oběhu používány. Každý musel svoje bankovky předložit, částky 
větší než 600 K byly z poloviny zadrženy a majitelům dána stvrzenka.

V tyto dny konány na hlavních cestách k městu vedoucích a v městě samém z bez-
pečnostních ohledů obchůzky.

Bezpečnostní poměry za republiky velmi se zhoršily. Zavládla všeobecná nekázeň 
v občanstvu, veřejné úřady ztratily svoji autoritu. Mezi občanstvem převládá mínění, 
že jest vše dovoleno, čímž postavení četnictva při jeho službě ztíženo. Jsouc za války 
zneužíváno všemi státními i vojenskými úřady jest nazýváno „rakušáky“, tak že ko-
nečně ministerstvo vnitra muselo prohlásit v novinách, že četnictvo je ve službách 
„Národního výboru“ a ohraditi se proti jeho sesazování na stanicích a osočování.

S láskou a nadějí v budoucnost započali jsme pro svůj vlastní stát jako jeho věrní 
synové pracovati, ale podobnými nepřátelskými projevy, kde jsme byli ve svých nej-
větších citech uráženi a přímo prohlašováni za nepřítele svého národa, zažili jsme 
mnohou trpkou chvilku a zklamání.

Poměry se pozvolna lepšily, veřejnost začala se uklidňovat. Četnictvo svým přiči-
něním a rozvahou začalo si získávati důvěry občanů a veřejný život pozvolna sice, 
ale jistě, začal se upevňovat.

Drahota, která po převratu polevila a různé zboží, které ve válce nebylo k dostání, 
začalo plnit výkladní skříně obchodníků, stoupala po celý rok neustále a stoupá dále.

Zásobování v novém státě se velmi zlepšilo.

(Zdroj: Archiv bezpečnostních složek Brno-Kanice, Památník četnické stanice Při-
byslav)

Petr Tvrdý

Paměti přibyslavských četníků – III. díl
Léta 1918 – 1919 „Bezpečnostní poměry za republiky velmi se zhoršily.“

Domnívám se, že se škole po zdařilé rekonstrukci rovněž povedlo velmi netradiční 
logo. Jak jsme si už mohli všimnout i  v  tomto listě, tvoří ho malé psací písmeno 
y, které vychází z  toho, že Přibyslav je jedním z  vyjmenovaných slov, v  němž se 
po písmenu b píše ypsilon. Pokud bychom zabrousili o několik desetiletí zpět, našli 
bychom dokonce Přibyslav (určitý čas) ve vyjmenovaných slovech jako jediné město. 
V této souvislosti jsem si říkal, že snad s novým logem vymizel nešvar, kdy si některé 
učitelky nechávaly donést žáky oběd až na stůl a my méně asertivní jsme si museli 
vystát frontu na oběd potupně ještě jednou. 

Co se ale nejen dle mého mínění škole nepodařilo, je vydání knihy v minulém roce. 
Zřejmě nejkřiklavěji vyznívá vynechání jména jejího nejslavnějšího žáka. Paradoxní 
na celé věci je, že sám Jan Zrzavý toto školní období považoval ve svém životě za vel-
mi důležité a na Přibyslav rád vzpomínal. Očekával jsem, že když se škola k tomuto 
žáku nepřihlásila, patrně v nevědomosti, v brožurce v r. 1998, učiní tak v této knize. 
A důvod nepřipomenutí? Malíř u nás studoval pouhý rok, a tak nesplňuje dané pravi-
dlo. Samozřejmě nikdo po škole nemůže chtít úplný seznam všech žáků, stačilo přece 
vypíchnout jen několik nejslavnějších. Troufám si tvrdit, že životopisy největších es 
Přibyslavska byly již uveřejněny ať už v Přibyslavském čtvrtletníku (dále PČ), nebo 
v Přibyslavském občasníku. Vážení, stačilo si vzít inspiraci třeba z almanachu gymná-
zia v H. Brodě z roku 2010. Mezi významnými studenty jsou uvedeni mj. hudebník B. 
Smetana, kněz J. Toufar, ale i kupodivu malíř J. Zrzavý a náš rodák entomolog J. Be-
chyně. Ani jeden z nich školu nedokončil. Bohužel musíme konstatovat, že nakladatel 
J. Otto, zakladatel soudního lékařství J. Reinsberg, ale ani fi lolog R. Schenk, jehož 
zpracování životního osudu jsem cca před 4 lety posílal do redakce PČ, v místní školní 

lavici neseděli. Naopak v knize mohli být uvedeni například tito: přírodovědec V. Vrtiš, 
spisovatel V. Přibský, akademik S. Bechyně, entomolog J. Bechyně, spisovatel J. Filip, 
ale třeba i senátor F. Dobrovolný a další. Ale abych jenom nekřivdil, v knize nalezneme 
mnoho jmen, jejichž vypsání stálo určitě mnoho času a námahy. Upozornit se mohlo 
na vědce E. Jakeše, spisovatele J. Hoška, básníka L. Fikara, spisovatele F. Pátka a jiné. 
Letmý pohled na seznam učitelů ve mně evokoval jména, na která se zapomnělo;  
na předním místě lze uvést pozdějšího poslance M. Bičíka. Patrně kvůli časovému 
presu na studium dalších materiálů (4 knihy a pár dokumentů je na takovou knihu 
trochu málo) byla opomenuta i  významná etapa školství v Přibyslavi, a  to lidová 
škola hospodářská (dále LŠH). Přibyslav byla, světe, div se, jedním z prvních míst, 
které využilo zákona z r. 1920 a zřídilo v tom samém roce LŠH. Podnět k založení dali 
městský tajemník J. Půža a okresní starosta F. Šmirous. Že nešlo o nějakou marginální 
záležitost, na kterou se může jen tak zapomenout, svědčí číslo 1658, které značí 
součet všech žáků po 20 letech trvání v r. 1940. Školu spravovalo 5 správců a vyučo-
valo na ní 25 učitelů. Třídy poskytla zdarma místní školní rada. Vynikající práci školy 
potvrzují slova odborového přednosty min. zemědělství E. Reicha. „Mnoho lidových 
škol hospodářských v Čechách a na Moravě letos oslaví dvacetileté jubileum svého 
trvání. Mezi ně patří na prvém místě LŠH v Přibyslavi. Může s radostí pohlížet na vy-
konanou práci a může být školskými úřady uvedena jako  dobrý příklad kulturního 
zemědělského střediska, kde výchova mládeže i propagace zemědělského pokroku se 
vzájemně prostupuje a stále úspěšně doplňuje.“ Na závěr můžeme jen tiše doufat, že 
v některé další knize o místní škole bude LŠH alespoň dvěma slovy zmíněna.

J. Ledvinka, ml.

Ne vše se podaří 
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Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP, po opět téměř žádné zimě tu 
máme první jarní měsíc a s ním další porci akcí v režii KZMP a knihovny. Tradičně si 
připomeneme, jak to u nás probíhalo v únoru a hned po tom budu mít tu čest pozvat 
vás na spoustu zajímavých březnových událostí. 

Hned v pondělí prvního února se u nás zastavila Sluníčka z MŠ se svými paními 
učitelkami. S dětmi jsme si tentokrát povídali opravdu čistě o knihách – ve školce měli 
zrovna téma „Moje oblíbená kniha“. Ukázali jsme si, z jakých částí se kniha skládá, 
děti se dozvěděly o několika českých ilustrátorech, doplňovaly názvy pohádek apod. 
Bylo to moc hezké setkání a já se na ně těším zase příště.

První středu v měsíci jsme zde přivítali maminky s dětmi z KVC Harmonie. Při 
poslouchání dětských písniček si vyrobili veselou chobotničku z ruličky od toaletního 
papíru. Příště se v knihovně uvidíme ve středu 2. března, kdy nás čeká jarní tvoření.

V únoru jste také mohli navštívit v kině dva fi lmy – v pátek 12. nový český fi lm 
Domácí péče a  v  sobotu 27. se promítal zábavný animovaný fi lm nejen pro děti 
s názvem V hlavě. 

V sobotu 20. února odpoledne se v kulturním domě opět hrálo loutkové divadlo, 
tentokrát pohádka o Malé čarodějnici, a ve stejný den večer proběhl v rámci fi lmo-
vého klubu fi lm Schmitke a koncert Tomáše Reindla. 

V pondělí 15. února nás s dětmi v knihovně opět čekalo zábavné tvoření. Vyráběli 
jsme záložky do knížek, které si každý mohl vyzdobit podle svého – viděli jsme tak 
berušky, želvu, pejska, kočku, příšeru, Mimoně, medvěda a další. Každému se moc 
povedla a byla to zábava. Dětem moc děkuju za účast a těším se na příště – v březnu 
nás čekají dílničky hned tři, ale o tom trochu níže. 

O týden později, v pondělí 22. února, jsme si s dětmi v knihovně zase četli krátký 
příběh, o kterém jsme si popovídali a odpověděli si na pár zapeklitých otázek. Dětem 
děkuji a věřím, že se sejdeme i v březnu. 

Ve čtvrtek 25. února byly v knihovně děti z MŠ s paní učitelkou Tušlovou. Popoví-
dali jsme si obecně o knihovně, o druzích knížek, o tom, jak bychom se měli chovat 
ke knihám, jak se staneme čtenářem knihovny a podobně. Na konci povídání byl 
samozřejmě i prostor na prohlédnutí knih, které děti zaujaly, a některé si i pohrály 
s našimi tematickými hracími kufříky. Jsme moc rádi, že za námi děti z MŠ chodí. 
Návštěvu od návštěvy jsou čím dál šikovnější. Jsem zvědavá na příště. 

V pátek 26. února byl poslední den, kdy jste do Kurfürstova domu mohli nosit perníč-
ky na velikonoční téma určené na pozdější soutěžní výstavu. Všem zúčastněným moc 
děkujeme a rovnou vás mohu pozvat na vernisáž této „perníkové výstavy“, která se 
bude konat ve čtvrtek 3. března v 10:00 hod. v Kurfürstově domě. Výstava bude pří-
stupná po celý březen a vy budete moci hlasovat o nejhezčím velikonočním perníčku.

Poslední únorovou neděli se v kulturním domě peklo a ochutnávalo! Po bábov-
kách přišly rohlíky a rohlíčky. Slané, sladké, plněné i bez náplně… Věříme, že jste 
si akci užili, pokud jste se přímo nezúčastnili se svým výrobkem, alespoň jste přišli 
ochutnat a hlasovat pro, podle vás, nejzdařilejší dobrotu. Děkujeme a příští rok se 
připravte opět na něco nového. 

Březen nejen v knihovně
V pondělí 29. února jsem navštívila ve společenském sále místního domu s pe-

čovatelskou službou seniory z  klubu Pohoda. Vyrobili jsme si milého sněhuláka, 
kterého jsme již vytvářeli s dětmi v knihovně. Děkuji za pozvání a těším se na příště.

A co nás tedy čeká v březnu? Nejvíce se na vás těšíme v knihovně! Březen je měsí-
cem čtenářů, tedy vaším. Tradiční akce už znáte – budeme nové čtenáře registrovat 
na  rok zdarma, odpouštět vám upomínky, vyhlásíme čtenáře roku, pro děti jsou 
nachystané dílničky, výtvarná soutěž a jednoduchý kvíz, pro děti z MŠ a prvních tříd 
tu bude Pohádkový týden, ofi ciálně odstartuje půlroční dětská čtenářská soutěž 
Lovci perel (více informací v knihovně) a ani čtení s porozuměním nebude chybět. 
Všechny informace k březnu naleznete na plakátcích v tomto čísle PO.

V sobotu 5. března od 19:00 hodin se bude v kulturním domě konat koncert 
zpěvačky a kytaristky Evy Henychové. Vstupné v předprodeji činí 80 Kč, na místě 
120 Kč. Určitě si nenechte koncert ujít, jste srdečně zváni.

V pátek 11. března od 19:00 hodin vám v kulturním domě bude mladý cestovatel 
a poutník Ladislav Zibura vyprávět o svém putování do Jeruzaléma. Zábavná, pouč-
ná a vtipná cestopisná show s názvem „40 dní pěšky do Jeruzaléma“ bude k mání 
za 80 Kč pro studenty, seniory a ZTP, za 120 Kč pro ostatní v předprodeji. Na místě 
v pokladně KD bude vstupné činit 150 Kč. Určitě si přijďte toto zajímavé cestopisné 
povídání do kulturního domu vyslechnout, těšíme se na vás.

V sobotu 19. března je na programu fi lmový klub – čeká vás fi lm „Zbrusu nový 
zákon“ v koprodukci Lucemburska, Francie a Belgie a o dobrou muziku se postará 
kapela „Přetlak věku“ z Prahy. Vstupné na fi lm činí 60 Kč, na koncert pak 40 Kč. 

Ve středu 23. března se bude pro děti ze 4. a 5. tříd místní ZŠ konat v kulturním 
domě beseda a tvůrčí dílna se známou autorkou dětských knih Lucií Seifertovou 
na téma Karel IV. Věříme, že se děti a paní učitelky těší stejně jako my.

V pátek 25. března se bude v kině od 17:00 hod. promítat animovaný fi lm pro 
děti „Hotel Transylvánie 2“. Vstupné 50 Kč.

Malá ochutnávka z měsíce dubna – v sobotu 2. dubna od 17:00 hod. vás srdečně 
zveme do kulturního domu na „Údif“ – Úžasné divadlo fyziky. Jde o skupinu lidí, 
která se rozhodla bavit diváky fyzikou. Tato fyzikální show je určena především 
rodičům s dětmi. Vstupné činí 50 Kč.

O týden později, v sobotu 9. dubna od 19:00 hodin se budete moci bavit v kultur-
ním domě představením Ivana Mládka. Určitě se přijďte pobavit, bude to stát za to.

Na konci března bude vyhlášen vítěz soutěže o nejzdařilejší velikonoční perníček. 

V knihovně pro vás máme nové knihy.
Stavit se tak můžete pro nové detektivky od švédského autora Håkana Nessera 

„Síť“ a „Dívka, která nikomu nechyběla“, od Mary Higgins Clarkové „V podezření“, 
od Australana Michaela Robothama se můžete těšit na thriller se stejným názvem = 
„V podezření“. Máme i nové detektivky od českých autorů – od Veroniky Černucké 
„Poslední modlitba“, od Stanislava Češky „Nezralá vražda“ nebo od Hany Proškové 
„Zlá panenka“. 

Z  klasických románů si určitě nenechte ujít „Sarajevskou princeznu“ od  Edo 
Jaganjace. Jde o  skutečný příběh malé dívenky, která byla těžce zraněna během 
bombardování Sarajeva v  roce 1993 a  o  chirurgovi, kterému se dostala do  péče 
– Edu Jaganjacovi. V kinech nyní běží fi lm „Dánská dívka“ – přijďte si tento úžasný 
příběh také přečíst. Autorem je David Ebershoff . Velmi silný příběh také nabízí kniha 
„Švadlena z Dachau“ od Mary Chamberlainové. Z českých autorů jmenujme Patrika 
Hartla a jeho „Malý pražský erotikon“, od Mileny Slavické „Hagibor“ a od Markéty 
Pilátové „Tsunami blues“.

Z dětských knih si můžete nově vypůjčit „Nekonečný příběh“ od Michaela Endeho 
a „Bertík a čmuchadlo“ od Petry Soukupové. 

Mnoho novinek vás čeká i v naučné literatuře – od kuchařek, přes náboženství až 
po politiku. Přijďte si něco pěkného vybrat.

Příjemné prožití Velikonoc vám přejí všichni zaměstnanci KZM Přibyslav.

Markéta Gögeová
knihovnice Tvořivé dílničky v knihovně – záložky
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Bílá sobota navazuje na  velkopáteční atmosféru půstu, 
hlídání a návštěvy Božího hrobu a přináší zlom. Tmu a ticho 
v katolických kostelích střídá světlo svící, zvonění a varhany, 
aby myšlenka Kristova kříže a smrti vrcholila znamením jeho 
zmrtvýchvstání. Velikonoční neděle připomíná den, kdy Kris-
tus vstal z mrtvých. Do kostela se nosí nejrůznější potraviny 
– vajíčka, mazanec, beránek. Ty jsou během slavnostní mše 
posvěceny.

Velikonoční pondělí, které svátky jara uzavírá, je dnem pl-
ným veselí a dovádění. Hoši vyrážejí na koledu, pomlázkou 
šlehají děvčata, aby byla celý rok zdravá a krásná. Děvčata 
zase zdobí vajíčka – kraslice, aby měla čím koledníky obda-
rovat. Nechcete si také takové vajíčko vyrobit? Tady máte 
od nás jeden námět.

HRACÍ 
KOUTEK

Pranostiky 

rokem krok 

za krokem
BŘEZEN
Březnové slunce má krátké ruce.

Svatý Josef, jak ho známe, širočinou 
ledy láme.

Na Zelený čtvrtek hrachy zasívej, 
na Velký pátek se zemí nehýbej!

Na svatého Řehoře čáp letí přes moře, 
žába hubu otevře

a blázen sedlák, který neoře.

Tak už je tady březen – první jarní měsíc. Sice ještě 
není venku moc velké teplo. Většinou sem tam nás 
postraší vánice i  mráz, ale přece jen se den pomalu 
natahuje, ze sněhu vystrkují nesměle své hlavičky sně-
ženky a bledule, v  lese pomalu rozkvétají drobné sa-
sanky. Někdy to dokonce vypadá, že už budeme moci 
vypnout ústřední topení, protože barometr ukazuje, že 
jaro je opravdu tady. 

V polovině měsíce, kolem svátku svatého Řehoře, je 
nejvyšší čas začít s polními pracemi. Rozhlédněte se 
kolem sebe, jestli už se někde na komíně neobjevil čáp 
a nedělá v hnízdě jarní úklid. Čápi se každé jaro vracejí 
z teplých krajů, většinou na stejné místo. Lidé věří, že 
čáp na komíně přináší štěstí, a dělávají všechno pro to, 
aby se mohl do svého hnízda zase vrátit. 

Devatenáctého března slaví svátek všichni Josefo-
vé, jmenovci svatého Josefa, Ježíškova pěstouna. Byl 
tesařem a dokázal se ohánět i sekerou a proto se také 
říkává že svatý Josef širočinou (sekerou)  láme ledy. 
Na  měsíc březen i  občas připadají i  nejvýznamnější 
svátky celého roku – Velikonoce. Tak je tomu i  letos. 
Křesťané si připomínají utrpení Ježíše Krista, jeho ukři-
žování a zejména pak zmrtvýchvstání. 

S  Velikonocemi je spojeno hodně zvyklostí, mno-
hé z nich možná doma ještě dnes dodržujete. Týden 
před Velikonocemi, kterému se říká pašijový, je po-
sledním týdnem dlouhého půstu. Začíná Květnou 
nedělí – den kdy Kristus přijel slavně do města Jeru-
zaléma na oslátku a lidé jej vítali zelenými palmovými 
ratolestmi. Následuje Škaredá středa – den, kdy Jidáš 
Krista zradil. Prý se na něho ten den mračil a prý po-
kud se ten den mračí, bude se mračit celý další rok. 
Následuje Zelený čtvrtek, kdy by se měla jíst hodně 
zelená strava. V mnoha rodinách se pečou jidáše – ve-
likonoční pečivo, které má svým tvarem připomínat 
provaz, na kterém se nehodný Jidáš oběsil. Většinou se 
jí mazané medem.  V tento den se všechny zvony na-
posledy rozezní, pak zcela umlknou a budou mlčet až 
do Bílé soboty do slavnosti vzkříšení. Říká se, že zvony 
odletěly do Říma. Všechno se má uklidit, hospodyně 
kropily stavení svěcenou vodou, aby vyhnaly od prahu 
čarodějnice. Na Velký pátek, prý celá země truchlí nad 
ukřižováním Ježíše Krista, a proto by měla ustat veške-
rá práce. Je to tajuplný a čaromocný den. Věřilo se, že 
jakmile se rozezní v kostele pašije, začnou se otevírat 
ukryté poklady. Posledním dnem půstu je Bílá sobota. 
Svůj název získala zřejmě od bílého roucha neofytů, 
kteří se po  celý den intenzivně připravovali na  křest 
o velikonoční vigilii (ta ovšem k Bílé sobotě v pojetí sta-
rokřesťanské ani dnešní liturgie nepatří). Název může 
také pocházet z lidových zvyků velkého úklidu a bílení, 
konaných tento den před nedělí Zmrtvýchvstání.

Bílá sobota je prostředním dnem velikonočního 
tridua. Večerem o Zeleném čtvrtku se zahajuje první 
den tridua Velký pátek, Bílá sobota je druhým dnem 
a triduum vrcholí o Velikonoční vigilii a neděli Zmrt-
výchvstání Páně.

1 K A R Š T E J N
2 Z L A T V L Á S K A
3 V Á C L A I V
4 Š V E
5 V E Č E R N C E

6 Š Í K O V Á
7 Š Í L N Ě
8 K A L Ů V
9 A R A B L A
10 K A R E I V

Pohádkové luštění
V tajence budou otázky, které se týkají Karla IV., 

pohádkových králů, královen, princů a princezen.

Tak směle do toho! ☺

1.  Víte, jaký hrad nechal postavit Karel IV.?

2.  Jak se jmenovala princezna, která měla 
zlaté vlasy??

3.  Víte, jak se jmenuje syn Karla IV.? ( jeho 
pořadí napište za černý čtvereček římský-
mi číslicemi)

4.  Napište, jaké povolání vykonával Jíra 
z pohádky: O princezně Jasněnce a léta-
jícím ..... Byl to tedy…?

5.  Bratři Měsíčník, Slunečník a Větrník měli 
sestru, jestlipak víte, jak se jmenovala?

6.  Jak se přezdívalo Růžence, která se zrani-
la o trn růže a usnula?

7.  Jak moc byla smutná princezna ve stejno-
jmenné fi lmové pohádce?

8.  Jak se jmenuje most, který nechal postavit 
Karel IV.?

9.  Jak se jmenovala sestra princezny Xenie 
z populárního pohádkového seriálu?

10.  Znáte jméno českého krále, který založil 
Karlovu univerzitu? ( jeho pořadí napište 
za černý čtvereček římskými číslicemi)

(Řešení: 1. Karlštejn, 2. Zlatovláska, 3. Václav IV., 4. švec, 5. Večernice, 6. šípková, 7. šíleně, 8. Karlův, 9. Arabela, 10. Karel IV.)

Milí malí luštitelé, v hracím koutku na vás tentokrát čeká zábavné luštění. Kdybyste si nevěděli 
rady, poproste o pomoc rodiče ☺
A v březnu se na vás moc těším v knihovně! Můžete se zúčastnit výtvarné soutěže a vyluštit si malý 
kvíz. Nové čtenáře budeme registrovat na rok zdarma.
Také na vás čeká nová čtenářská soutěž, jejíž název vám odhalí tajenka!

Cibulová vajíčka
Možná, že jste si někdy jen tak pro radost vařili doma vajíčka natvrdo ve slupkách z cibule. Dáváme vám 

námět, jak je ještě víc vylepšit a vyrobit si pro koledníky jednoduše malované kraslice. Poprosíme maminku, 
aby nám ustřihla pruh z jejíc h starých punčocháčů. Proužek na jedné straně zavážeme. Do vzniklého sáčku 
vsuneme syrové vajíčko a k němu do punčošky úhledně zasuneme pár zelených lístků – třeba z pampelišky, 
sedmikrásky, mladé kopřivy. Někdy se stává, když jsou velikonoce v březnu, že bývá sníh a lístky bychom 
těžko hledali. Pak stačí si je vystříhat z papíru. Když máme vajíčko takto ozdobené, zavážeme i druhý konec 
punčošky a dáme do hrnečku s vodou a se slupkami z cibule. Vajíčko vaříme pomalu asi půl hodiny. Potom 
jej přendáme do studené vody. Po chvilce vajíčko vyndáme z punčošky. Hotovu kraslici ještě vyleštíme – třeba 
kouskem špeku.

zdroj: Z. Kovaříková; V. Lyčková: Pranostiky – rokem krok za krokem; Albatros, Praha 2006 Anna Šauerová
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SLOSOVACÍ KUPÓN č. 3 – březen 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 zveřejně-
na 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 někteří z vás 
potkávali. Možná se některým čtenářům náš výběr nebude 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. 
Ještě omluva. Omlouvám se všem vylosovaným luštitelům, že do-
sud neobdrželi slibovanou odměnu. Stalo se tak v důsledku mé 
dlouhé nemoci. Slibuji všem, že vše během měsíce napravím. 

Anna Šauerová
KZM Přibyslav

          C
ELOROČNÍ SOUTĚŽ PRO ČTENÁŘE 

 PŘIBYSLAVSKÉHO OBČASNÍKU 

V ROCE 2016

SOUTĚŽNÍ SNÍMEK Č. 3

OTÁZKY:

�. Znáte tuto ženu?

�. Odkud pocházela a čím byla?

�. Jaká její práce se vztahuje ke zdejšímu kraji?

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

Správné odpovědi na soutěžní otázku č. 2
1.  František Němec, akademický sochař, nar. 1882 Hřiště
2.  Učil se řezbářem, studoval v Praze na umělecké škole, byl žákem 

S. Suchardy a J. V. Myslbeka. 
3.  Zapsal se jako nadějný sochař, některá jeho díla jsou majetkem KZMP

V ýherci druhého kola soutěže: 
1. Marta Horáková, Předměřice nad Labem
2. Michal Němec, Hřiště
3. Jaroslava Fialová, Brno

Dne 12. 1. 2016 jsme pro vás otevřeli novou prodejnu v Přibyslavi.
Jelikož nás moc těší vaše důvěra, rozhodla jsem se touto cestou poděkovat všem, 

kteří naši prodejnu s radostí navštěvují, a že vás je opravdu hodně, a neustále se 
k nám vrací, ale i těm, kteří  se nás třeba chystají teprve navštívit.

Poděkování si určitě zaslouží i moje rodina, zejména můj manžel, který při mě 
celou dobu stojí,  i mé nové kolegyně Monika Mrtková, Kristýna Marešová a Petra 
Balounová, které vás s úsměvem už od brzkých ranních hodin obsluhují a snaží se 
vám našimi dobrotami zpříjemnit den a vyjít maximálně vstříc.

Je pro nás krásným pocitem slyšet chválu na naši prodejnu i to, že nám dáváte 
najevo vaši  podporu svými milými slovy. Ani my neleníme a  snažíme se pro vás 
na oplátku neustále rozšiřovat náš sortiment o další novinky. 

Budeme i nadále doufat, že se k nám budete s radostí vracet a odcházet od nás 
s úsměvem i plnými taškami.

Jednou větou - jste prostě úžasní a patří vám jedno velké díky!

Za celý kolektiv prodejny 
Šárka Danková

Velké díky!

Uzávěrka příštího čísla 21. 3. do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 1. 4. 2016)
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V podvečer 18. února se sešli milovníci umění a přátelé malíře pana Jana Jiřího 
Rathsama na vernisáži výběru z jeho děl pod názvem Návraty do města do domu 
v Janáček galerii. Bylo to příjemné i trochu nostalgické setkání – vždyť v této budově 
se pan Rathsam poprvé nechal okouzlit barvami a  tvary, když jako dítě sledoval 
svého dědečka při práci na návrzích textilu. To připomínala i zajímavá instalace série 
autorových kreseb – portrétů podle skutečnosti, podle fotografi í i podle slavných 
děl klasických malířů na dlouhých pruzích papíru v jedné z výrobních hal. V galerii 
samotné najdete průřez tvorbou J. J. Rathsama s díly inspirovanými Salvádorem Dalí, 
s portréty známých i neznámých osobností i s obrazy Přibyslavi. Vernisáž svým hu-
debním vystoupením obohatilo žákovské saxofonové kvarteto ZUŠ Polná. Je velmi 
sympatické, že pan Janáček nejen vyrábí kvalitní malířská plátna, ale že dokáže zpět 
do Přibyslavi přivést i díla, která na jeho plátnech vznikají a dává tak další rozměr 
kulturnímu životu našeho města. 

Anna Šnýdlová
foto Anna Doubková

Vernisáž v Janáček Galerii

„Je to poprvé, co výtěžek Tříkrálové sbírky pro Oblastní charitu Havlíčkův Brod přesáhl 2 miliony.  Tímto chci po-
děkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem do sbírky v roce 2016 z apojili. Společnými silami koledníci nesli v po-
kladničkách celkem 194,5 kg mincí a bankovek,“ informuje koordinátorka Jana Dománková a dodává: „Tentokrát 
jsme koledovali do 429 zapečetěných pokladniček. Nejstaršímu z koledníků (doprovodů skupinek) bylo 82 let.“

 „Za zmínku jistě stojí nejvyšší výsledky farností, ve kterých se koledovalo. Částku sto tisíc se podařilo přesáhnout 
ve farnostech Přibyslav (232.595 Kč), Havlíčkův Brod (164.599 Kč), Humpolec (153.600 Kč), Krucemburk 
(150.394 Kč), Polná (138.868 Kč) a Světlá nad Sázavou (118.084 Kč). Samozřejmě i tyto výsledky jsou rela-
tivní, protože farnosti v našich dvou vikariátech jsou různě velké,“ sděluje Jana Dománková.  

Vybrané fi nanční prostředky v  roce 2016 budou využity na  zakoupení automobilů. Dále se budou fi nance 
z Tříkrálové sbírky podílet na naplňování poslání Oblastní charity Havlíčkův Brod a na projektu Adopce na dálku.

Bližší a podrobnější informace Vám poskytne:  Jana Dománková, koordinátorka Tříkrálové sbírky 2016, 
mobil: 731 604 757, e-mail: tks@charitahb.cz

Hana Fikarová, PR
(úryvek z tiskové zprávy ze dne 29. ledna 2016)

Hranice dvou milionů byla překonána
Letošní Tříkrálová sbírka v havlíčkobrodském a humpoleckém vikariátu, 

která probíhala v prvních deseti lednových dnech, poprvé zdolala hranici 2 milionů. 
Konečný výtěžek činí 2.021.857 Kč.

Každý z nás se může dostat do situace, která pro něj 
nebude příjemná, kdy si nebude jistý, jak dál postu-
povat, nebo kdy bude náročné vybrat nějaké řešení. 
Může se také stát, že své prožitky bude chtít člověk 
„jen“ s  někým sdílet, někomu se vypovídat, protože 
ve  svém okolí zrovna nemá nikoho vhodného, pří-
padně o  některých věcech s  blízkými mluvit nechce 
nebo nemůže. V těchto a dalších případech je lidem 
jakéhokoliv věku k  dispozici devátým rokem fungují-
cí služba Linka důvěry STŘED Třebíč, která formou 
telefonických konzultací a internetového poradenství 
(email nebo chat) každoročně pomáhá při různých 
úskalích stovkám osob hledat cestu z nepříjemného. 

V uplynulém roce se na LD STŘED nejčastěji obrace-
ly osoby potýkající se s obtížemi ve vztazích - partner-
ské či rodinné neshody, vztahy s vrstevníky, osamělost. 
Ve velké míře se objevovala také témata spojená s kli-
enty samotnými jako nízká sebedůvěra, nespokojenost 
se sebou samým, stres či sebepoškozování. Kromě 
toho se na linku obracely i osoby se sebevražednými 
úvahami, lidé sdílející témata z pracovní oblasti (výkon 
v zaměstnání, vztahy na pracovišti, nezaměstnanost) 
nebo osoby trpící různými onemocněními (fyzického 
i psychického rázu).

Linka důvěry STŘED funguje za podpory obcí Kra-
je Vysočina, je na  Vysočině jediná svého druhu a  je 
k dispozici každý den včetně víkendů a svátků od 9.00 
do 21.00 na číslech 568 44 33 11 nebo 775 22 33 11, 
formou chatu na www.elinka.iporadna.cz nebo pomo-
cí emailu na linkaduvery@stred.info.

Bc. Jan Endlicher
Koordinátor programu Linka důvěry STŘED

Tel. 775 725 656
Email: endlicher@stred.info 

Když jsou věci jinak, 
než chcete...
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Od  11. února je možné zasílat nominace na  ocenění Křesadlo 2015 za  region 
Havlíčkobrodska a Chotěbořska. Cílem udělování této ceny pro obyčejné lidi, kteří 
dělají neobyčejné věci, je ocenění dobrovolníků, zviditelnění dobrovolnictví i  práce 
nestátních neziskových organizací a vzbudit v řadách veřejnosti respekt k těm, kteří 
se dobrovolnictví věnují. 

Nominovat dobrovolníky může fyzická i právnická osoba. Jeden navrhovatel může 
zaslat libovolný počet nominací a nemusí úzce spolupracovat s dobrovolnickým cen-
trem, nominovaný může pomáhat i neorganizovaně. Podmínkou však je, aby navrho-
vaný vykonával v průběhu roku 2015 dobrovolnickou činnost na Havlíčkobrodsku. 

Nominační formulář a pokyny k nominacím naleznete na webu www.fokusvysocina.
cz v sekci Dobrovolnické centrum v regionu Havlíčkův Brod a Chotěboř. Nominace 
lze doručit elektronicky na e-mail dobrovolnicke.centrum@fokusvysocina.cz, poštou 
na adresu Klášterní 92, 583 01 Chotěboř nebo osobně po předchozí dohodě. Sběr 
nominací bude ukončen 18. 3. 2016 a kontaktní osobou je Iveta Krčálová, na kterou 
se můžete obracet s dotazy a zasílat jí nominace. 

Oceněného dobrovolníka vybírá komise, která bude složena z pěti až sedmi členů. 
Bude se skládat ze zástupců sponzorů, médií, škol či dalších spolupracujících organi-
zací v našem regionu. Slavnostní předávání ceny Křesadlo se uskuteční 8. dubna 2016 
od 16 hodin v divadelním sále AZ centra Havlíčkův Brod.

Dobrovolnické centrum v regionu Havlíčkův Brod a Chotěboř
Iveta Krčálová, DiS.

koordinátorka dobrovolníků

Křesadlo 2015 
cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci

Neustálým problémem, který řeší policisté v Kraji Vysočina, 
je vloupání do sklepních kójí a společných prostor v obytných do-
mech. Pachatelé této majetkové trestné činnosti vnikají do sklepních nebo spo-
lečných prostor za  použití násilí, anebo jim jejich úsilí usnadní sami obyvatelé 
domu. Policisté na Vysočině evidují od začátku roku 2016 již devět případů krádeží 
ve sklepních a společných prostorech domů. Poslední takový skutek, který poli-
cisté prověřují, se stal v ulici Masarykova v Humpolci. Začátkem února neznámý 
pachatel překonal dosud nezjištěným způsobem vchodové dveře do dvou pane-
lových domů a po poškození zámků se dostal do společných prostor – kočárkárny 
a sklepních kójí v suterénu. V obou případech nenašel nic, co by se mu hodilo, 
a tak domy opustil. Svým jednáním ovšem způsobil škodu na zámcích v celkové 
výši 700 korun. Případ policisté prověřují pro podezření ze spáchání přečinu 
krádeže vloupáním ve stádiu pokusu a přečinu porušování domovní svobody.

Na dopadení pachatele nebo pachatelů tohoto druhu trestné činnosti policisté 
intenzivně pracují. Objasňování je ale velice obtížné. Pachatelé využívají skuteč-
nosti, že se ve sklepních prostorách domů pohybuje velmi malé množství lidí, a to 
prakticky po celý den. Je zde malá pravděpodobnost, že by byli pachatelé přisti-
ženi svědky nebo že by je při krádeži někdo slyšel. Pachatelům také nahrává jistota 
snadného výdělku, neboť ve sklepních kójích má téměř každý majitel uložené věci, 
které se dají snadno zpeněžit nebo zkonzumovat. Jedná se o jízdní kola, sportovní 
vybavení, elektroniku, nářadí, potraviny a alkohol. Dopadení pachatelů znesnad-
ňuje i  skutečnost, že mnoho poškozených vloupání do  sklepní kóje se zjistí až 
po delší době. Tato skutečnost je dána méně častou návštěvností těchto prostor.

Při objasňování této trestné činnosti by policistům výrazně pomohla zejména 
všímavost občanů. Je důležité, aby obyvatelé domu věnovali pozornost nezná-
mým osobám, které se pohybují po domě a v případě, že si všimnou podezřelého 
člověka, okamžitě informovali policisty. Ke krádežím ve sklepních kójích nedochá-
zí jen v noci, jako je to typické pro vloupání do jiných objektů, ale prakticky kdykoli. 
Není nijak neobvyklé, že pachatelé vniknou do domů s cílem se vloupat do sklepní 
kóje i během dne. Jednoduše zazvoní na zvonek u vchodu a čekají, až je někdo 
do domu pustí nebo vejdou dovnitř s příchozím obyvatelem. Je proto důležité se 
na takové situace zaměřit a neumožňovat pachatelům snadný přístup do domů.

Jedním ze způsobů jak znemožnit cizím lidem vstup do domu, je i důsledné 
zamykání vchodových i všech dalších dveří. Nestačí dveře, které jsou opatřeny 
tzv. koulí, pouze zabouchnout. Takto zajištěné dveře nejsou jako ochrana před 
pachateli dostatečné. Bezpečnost majetku lze také zvýšit instalací bezpečnostních 
dveří nebo různých mechanických zábranných prostředků jako jsou profi lová 
cylindrická vložka, přídavný zámek, pojistka dveřních závěsů proti vysazení a okna 
lze opatřit různými typy mříží. Nedílnou součástí ochrany vašeho příbytku by 
mohlo být také využití domácího videotelefonu s elektromechanickým ovládáním 
vstupních dveří. Samotný systém otevírání vchodových dveří však sám o  sobě 
neřeší vstup cizích osob do společných prostor. Vždy zůstane na obsluze těchto 
zařízení, jakým způsobem je bude používat. Na obyvateli domu zůstane volba, 
zda po  pouhém zazvonění otevře vstupní dveře, aniž by se dotázal, kdo chce 
do domu vstoupit a za jakým účelem.

Pokud tato doporučení přijmou všichni obyvatelé domu a důsledně je budou 
dodržovat, výrazně tím zvýší svoji ochranu před rizikem vloupání do sklepních 
kójí, bytů i všech ostatních krádeží v domě.

V případě, že už došlo k vloupání do sklepní kóje anebo společných prostor, je 
třeba okamžitě přivolat policisty. Zásadně nevstupovat do míst, kde se pachatel 
pohyboval a tím neničit stopy, které po sobě mohl zanechat. Neméně důležitou 
věcí pro policisty je i  možnost individuální identifi kace odcizených předmětů. 
V tomto případě je vhodné mít předměty nafocené, a pokud mají výrobní čísla, 
tak je mít zaznamenané pro následné ztotožnění věcí. Toto pravidlo neplatí pouze 
pro věci, které máte uloženy ve sklepních kójích a společných prostorách, ale třeba 
i pro věci ve vašem obydlí, na chatách či chalupách.

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Oddělení tisku a prevence

por. Mgr. Tomáš Procházka
koordinátor prevence

tel:   974 261 208
mobil: 725 868 475

e-mail: tomas.prochazka7@pcr.cz

Reaguji na článek v Přibyslavském 
občasníku – užívání domu čp. 49

Nepodceňujte zabezpečení 
sklepů a společných prostor
Kraj Vysočina: Rady a doporučení jak snížit  
riziko vloupání 

Na prosincovém zasedání městského zastupitelstva v roce 2015 jsem žádal o veřejné 
písemné objasnění užívání domu čp. 49 zodpovědného nadřízeného Odboru výstavby 
Mě Ú tajemníka Moštěka. Bezvýsledně.

Rozhodnutí SÚ MěÚ v Přibyslavi o předčasném užívání domu 
čp. 49 nebylo zrušeno z úředního rozmaru.

V lednovém vydání Přibyslavského občasníku se v úvodníku starosty města obje-
vila velmi strohá informace o úředním zrušení předčasného užívání bytového domu 
čp. 49 na Bechyňově náměstí v Přibyslavi. Proslulý hotel Klusáček – před svým zánikem 
Dělnický dům – koupil Tomáš Tecl včetně vydaného stavebního rozhodnutí a ověřené 
projektové dokumentace po více než dvou letech od platnosti stavebního povolení. 
Se stavbou nebylo v  zákonné době prokazatelně započato – povolení je neplatné. 
Hotelové pokoje však přestavuje na byty. Přelomové usnesení krajského úřadu v Jih-
lavě znamená, že majitel, pokud se svým odvoláním neuspěje, bude muset všechny 
nájemníky vystěhovat, zajistit jim ubytování a vzít je zpět teprve tehdy, až stavbu uvede 
do  souladu se stavebním rozhodnutím a  schváleným projektem, dokončí ji a  bude 
provedena řádná kolaudace. Pro všechny nájemníky to je těžko představitelná situa-
ce – a já se ptám, proč k tomu došlo?? V informaci starosty města scházelo uvedení 
důvodů tak nevídaného rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina a Ministerstva 
pro místní rozvoj. Je zřejmé, že k něčemu podobnému v Přibyslavi asi nikdy nedošlo

Na vydání kolaudačního souhlasu se nepočkalo – proč asi?
Příslušný §122 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. však praví: „Stavba, jejíž vlastnos-

ti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, např. nemocnice, škola, nájemný bytový dům, 
atd., může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu.“ Bylo dále zjištěno, 
že byty jsou postaveny jinak, než měly být, že jich je více, než bylo v projektu, že nejsou 
splněny další závazné podmínky stavebního povolení. Zodpovědnost nese i stavební 
fi rma Fendrych z Havlíčkova Brodu, která je ofi ciálně uváděna jako zhotovitel stavby. 
Tyto dvě základní povinné zákonné normy byly na Bechyňově náměstí hrubě porušeny. 
Jako neopominutelné účastnice stavebního řízení na nezákonné počínání již delší dobu 
poukazovaly majitelky sousedního domu čp. 48. Věřím, že bezprecedentní zrušení 
předčasného užívání stavby a rozhodnutí, bude dostatečným poučením majiteli domu, 
stavební fi rmě i stavebnímu úřadu.

Josef Pelikán – zastupitel města Přibyslav

Některé pasáže výše uvedeného článku byly redakční radou vypuštěny s odvoláním 
na rozpor s pravidly vydávání Přibyslavského občasníku. Tato úprava byla s autorem 
konzultována a odsouhlasena.

Michael Omes
předseda redakční rady Přibyslavského občasníku



kontakt: 
SZMP, s. r. o.

Česká 34

Přibyslav 582 22

vedoucí: 
Bc. Veronika Vošická Buráňová

email: sz@pribyslav.cz

telefon: 774 321 994

Kompletní informace 
na www.szpribyslav.cz
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Krátké zprávy z haly:
–  v novém roce se nám podařilo zrealizovat opravu 

kotle a hlavně tlačítek ve sprše. Pánové se od polo-
viny března mohou těšit na vyvýšená spršítka, která 
by měla být komfortnější i pro vysoké postavy.

–  s příchodem jara se uvolnily termíny ve sportovní 
hale, kdo by měl zájem, může si u nás rezervovat 
volné termíny v týdnu i v odpoledních hodinách.

–  pro běžné návštěvníky haly jsme zavedli stálý sorti-
ment drobného občerstvení, nově si v hale během 
celého týdne můžete zakoupit sušenky, balenou 
vodu, či požádat obsluhu o  uvaření kávy, či čaje. 
Doufáme, že  tento krok ocení zejména rodiče, kteří 
v hale čekají na své potomky.

–  i letos se uskuteční Běh naděje, termín bude upřes-
něn. V letošním roce bychom rádi více zapojili veřej-
nost a program protáhli až do odpoledních hodin.

Bc. Veronika Vošická Buráňová
ředitelka Sportovní zařízení města Přibyslav s.r.o. 

email: sz@pribyslav.cz
mobil: +420 774 321 994

Sportovní zařízení 
města Přibyslav

Upozornění pro všechny účastníky DVANÁCTIBOJE 
Dojde ke změně kalendáře – rušíme 27. 3. stolní tenis. Běh na 5 kilometrů se bude konat 10. 4. a stolní tenis 
se přesouvá na 24. 4. 2016. Důvodem jsou zejména velikonoční svátky a požadavek účastníků na změnu 
termínu stolního tenisu a organizačního zajištění běhu.

V dubnovém čísle vyjde podrobná informace k druhému ročníku letního tábora se 
sportovní halou. 
V současné době řešíme personální zajištění akce, abychom věděli, jaký počet dětí můžeme přijmout. Před-
běžně plánujeme kapacitu 20–25 dětí, termín tábora bude druhý týden v červenci. Opět se bude jednat o akci, 
která bude zajišťovat program pro děti od 8 do 16 hodin.

Bližší informace na www.szpribyslav.cz
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MUŽI
PŘÍJMENÍ JMÉNO SOUČET HODŮ BODY POŘADÍ

Vábek Jaroslav 87 100,00 1
Lehrl Tomáš 85 97,70 2
Dolák Vladimír 79 90,80 3
Moštěk Josef 76 87,36 4
Vykoukal Ladislav 76 87,36 5
Plachta Marek 75 86,21 6
Háněl Tomáš 72 82,76 7
Loužecký st.  Petr 71 81,61 8
Loužecký Filip 64 73,56 9
Sedlák Tomáš 57 65,52 10
Prchal Petr 56 64,37 11
Loužecký ml.  Petr 55 63,22 12
Šrámek Roman 54 62,07 13
Holcman František 51 58,62 14
Vosmek Lukáš 51 58,62 15
Kasal Roman 51 58,62 16
Háněl ml. Tomáš 44 50,57 17
Šrámek Matěj 18 20,69 18

ŽENY
PŘÍJMENÍ JMÉNO SOUČET HODŮ BODY POŘADÍ

Hánělová Žaneta 82 100,00 1
Bukáčková Renata 75 91,46 2
Loužecká Kristýna 71 86,59 3
Vosmeková Klára 63 76,83 4
Sedláková Lenka 62 75,61 5
Vykoukalová Veronika 57 69,51 6
Moravcová Gabriela 54 65,85 7
Mošťková Miroslava 37 45,12 8
Šrámková Lucka 12 14,63 9

DVOJICE
PŘÍJMENÍ BODY POŘADÍ

Hanělovi 182,76 1
Plachta, Vosmeková 163,04 2
Vykoukalovi 156,87 3
Prchal, Bukáčková 155,83 4
Loužeckovi 149,81 5
Mošťkovi 132,48 6
Vosmek, Moravcová 124,47 7

V březnu 2016 nás nečeká žádná disciplína a zároveň jsme 
ještě před uzávěrkou občasníku nestihli disciplínu únorovou. 
Zveme vás tedy alespoň na 3. disciplínu, která proběhne v dub-
nu, abyste věděli, na co se těšit.

Za pořadatele Kristýna Loužecká

BYSLAVSKÝ
DVANÁCTIBOJ
JUNIOR

3. DISCIPLÍNA 4. RO NÍKU:

CYKLISTIKA

KDY: ned le 24. 4. 2016

PREZENCE: 9:00 – 9:25

START: 9:30

KDE: sraz u Jabloneckého žlabu (na hrázi rybníka)

S SEBOU: kolo, povinná je p ilba

STARTOVNÉ: 10 K

INFO: 732 401 836 nebo na webu a Facebooku

PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2016: KUŽELKY - VÝSLEDKY
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Premiéru v Třebíči měli naši nejmladší fotbalisté 24. 1. 2016, kde se zúčastnili turnaje pro ročníky 2008 
a mladší. Za Přibyslav nastoupili Lukáš Svoboda, Jakub Kasal, Kamil Vaverka, Petr Svoboda, Tadeáš Pazour, 
Vojta Křesťan, Patrik Mareš a Filip Koubek. Šlo o silně obsazený turnaj mužstvy z Brna, Třebíče a Jihlavy, 
takže myšlenky na nejvyšší post šly stranou. Jakmile se ale naši kluci dostali na hrací plochu, dravě se hnali 
za míčem a v čele s Kamilem udávali směr hry. Začátek turnaje se nám tedy povedl, když jsme porazili 
favority z Brna - Židenic 2:0. Další zápasy jsme zvítězili nad Třebíčí “A” 3:1, Třebíčí “B” 8:0, Svratkou Brno 
3:2 a s Jihlavou jsme remizovali 1:1. 

Podle pořadatelů jsme překvapivě, ale zaslouženě vyhráli, a to jsme měli v mužstvu ještě nejlepšího střelce 
turnaje. Výsledkem je tedy další zlatá medaile do sbírky Přibyslaváků. 

Po 14 dnech jsme měli možnost sbírku medailí rozšířit, když jsme opět zavítali na turnaj do Třebíče, který 
byl tentokrát určen pro ročníky 2007 a mladší. 

Hráčů tohoto ročníku máme nedostatek, tudíž jsme si stanovili jako úspěch umístění v  první trojce. 
Stěžejními hráči v  turnaji tak byli oproti minulé sestavě Adam Vaverka s Matyášem Vopršalem a Martin 
Šrámek, posíleni o hráče r. 2008 a 2009 jako je Kamil Vaverka, Petr a Lukáš Svobodovi, Patrik Mareš, Filip 
Koubek a v bráně nechyběl Vojta Křesťan. 

Na turnaj dorazily týmy z Brna, Velké Bíteše, Soběšic, Polné, Březníku a domácí Třebíče. Naši borci dostali 
hned na úvod silný HFK Třebíč, který po vlažnějším začátku nakonec porazili 2:0. Další zápasy se již nesly 
v naší režii a většinu soupeřů jsme výkonnostně převyšovali. Při hře s Polnou se nám střelecky dařilo a již 
po pěti minutách jsme vedli 5:0. Po té jsme tým prostřídali, aby získali zkušenosti mladší borci a konečný 
stav se zastavil na skóre 5:2. Následovala Svratka Brno, nad kterou jsme po chvilce oddechu zvítězili 2:0. Asi 
nejslabším soupeřem byl pro nás tým z Březníku, kdy se zápas odehrával jen na jedné polovině a po něko-
lika neproměněných šancích jsme zvítězili 6:0. Předposlední zápas nás čekal s nejobávanější Velkou Bíteší. 
Ta také všechny porazila a tak bylo předem jasné, že se spolu utkáme o první místo v turnaji. Tento zápas 
byl asi nejvyrovnanější. Soupeř sice přijel se silným ročníkem a velice urostlými hochy, ale i přesto naši 
svěřenci dokázali s vysokým nasazením zvítězit 2:0. Závěrečné utkání jsme nastoupili proti týmu ze Soběšic. 
Po velice brzkém vedení 2:0 jsme po střídání malinko zvolnili a soupeř tak dostal šanci dotáhnout. Ke konci 
jsme ale opět zabrali a vyhráli 3:2. Po této sérii zasloužených vítězství si naši kluci mohli opět s úsměvem 
na tváři nasadit zlaté medaile. Ty jsou, vzhledem ke skutečnosti, že disponujeme minimem hráčů nar. 2007, 
o to cennější.

Nezbývá tak než gratulovat našim fotbalistům za předvedený výkon a skvělou reprezentaci přibyslavské-
ho fotbalu. Obstáli v těžké konkurenci i mimo havlíčkobrodský region. 

 
Za trenérský tým 
Josef Vaverka ml.

 náš tým ročník 2008 a mladší

 náš tým ročník 2007 a mladší

 

 

5.3. 2016 LIGA VYSOČINY MUŽŮ 
 

09:00 hodin  SK Juvenis Přibyslav vs. Hippos Žďár n/S. C 

10:30 hodin  TJ Spartak Třebíč vs. FBŠ Shooters Jihlava B 

12:00 hodin    SK Jihlava vs. Hippos Žďár n/S. C  

13:30 hodin  FBŠ Shooters Jihlava B vs. SK Juvenis Přibyslav 

15:00 hodin  TJ Spartak Třebíč vs. SK Jihlava 

 

SPORTOVNÍ HALA PŘIBYSLAV – VSTUP VOLNÝ 

 

 

 

 

DĚKUJEME ZA PODPORU. 

6.3. 2016 LIGA VYSOČINY MLADŠÍCH ŽÁKŮ 

09:00 hodin  SK Juvenis Přibyslav vs. SK Jihlava 

09:30 hodin Sokol Erupting Dragons H. Brod R vs. Sokol Erupting Dragons H. Brod W 

10:00 hodin  FBŠ Jihlava vs. SK Jihlava 

10:30 hodin Sokol Erupting Dragons H. Brod R vs. SK Juvenis Přibyslav 

11:00 hodin  FBŠ Jihlava vs. Sokol Erupting Dragons H. Brod W 

11:30 hodin  SK Jihlava vs. Sokol Erupting Dragons H. Brod R 

12:00 hodin    SK Juvenis Přibyslav vs. FBŠ Jihlava 

12:30 hodin  Sokol Erupting Dragons H. Brod W vs. SK Jihlava 

13:00 hodin  FBŠ Jihlava vs. Sokol Erupting Dragons H. Brod R 

13:30 hodin  Sokol Erupting Dragons H. Brod W vs. SK Juvenis Přibyslav 

SPORTOVNÍ HALA PŘIBYSLAV – VSTUP VOLNÝ – PŘIJĎTE FANDIT !!! 

 

 

 

 

 

DĚKUJEME ZA PODPORU. 

Dvakrát na turnaji v Třebíči - dvakrát zlato
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ZEMNÍ PRÁCE – AUTODOPRAVA 

PETR KŘESŤAN, U LESA 717, PŘIBYSLAV, IČ 63558793 

tel. 733 716 879 

 

Profil činnosti: 

 Úpravy terénu 

 Výkopy základů rodinných domů 

 Venkovní hydroizolace rodinných 
a bytových domů 

 Kanalizační přípojky včetně 
materiálu 

 Drenáže, odvodnění 

 Bourací práce hydraulickým 
kladivem 

 Čištění vodních toků 

 Odvoz zeminy, sutí 

 Kontejnerová doprava – 
přistavování kontejneru až 5 t 

 Zámkové a ostatní dlažby

Sláma Chov  
 

Krmné směsi pro domácí zvířata, pšenice, slunečnice, proso. 
Kvalitní krmivo pro psí mazlíčky, papoušky, hlodavce, kočky. 

Potřeby pro rybáře a chovatele. 
 

Zahajujeme dne 14.3.2016 prodej ze vrat Bechyňovo náměstí 63 
 

Vše,  co si žádá vaše zvířátko, najdete u nás zakrátko 
Těšíme se na Vás! 

 
 
 

Tel.  723 347 499, 724 111 822 
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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
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KZM PŘIBYSLAV – kulturní dům 

KONCERT EVY HENYCHOVÉ 
 sobota 5.března 2016 v 19.00 hodin 

 

 

    vstupné 80 Kč, na místě 120 Kč 
  předprodej od pondělí 15. února 2016 

v Informačním centru Přibyslav 
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březen 2016
KZM Přibyslav
I N F O R M U J E

Krásné svátky velikonoční, plné pohody a jarního sluníčkaKrásné svátky velikonoční, plné pohody a jarního sluníčka
Vám všem přejíVám všem přejí
zaměstnanci KZM Přibyslavzaměstnanci KZM Přibyslav

– od 1. března 2016 Burza knih – nákup až se 100 % slevou Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. března 2016 Co takhle jiskra/výstava zapalovačů Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. března 2016 Kostymérna otevřena pouze po tel. domluvě Kulturní dům KZM Přibyslav
– od 1. března 2016 Zahájení čtenářské soutěže „Okénko do historie“ Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. března 2016 Předprodej vstupenek na koncert Evy Henychové Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. března 2016 Výstava/J. J. Rathsam – Návraty do města do domu Galerie Janáček Galerie Janáček
– od 1. března 2016 Jak šel čas/výstava Kulturní dům SUPŠ Jihlava-Helenín, KZMP
– od 1. března 2016 Lovci perel – čtenářská soutěž pro děti Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. března 2016 Březen měsíc čtenářů – podrobnosti viz plakát Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 1. března 2016 v 16.30h. Kytaroví kamarádi Budova ZD Žižkovo Pole RC Motýlek Ž. P.
– 2. března 2016 v 8.30 h. V knihovně si můžeme i hrát Kurfürstův dům KVC Harmonie, KZM Přibyslav
– 3. března 2016 v 10.00 h. Vernisáž výstavy - Nejkrásnější velikonoční perníčky Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 3. března 2016 v 16.00 h. Koncert žáků ZUŠ, pobočka Přibyslav Kulturní dům ZUŠ, KZM Přibyslav
– 3. března 2016 v 17.00 h. Kondiční cvičení Kulturní dům KZM Přibyslav
– 4. – 5. března 2016 24 hodin pro Pána; Ministrantský kurz XL (16 – 18 let) ŘK fara Nížkov ŘKF Nížkov
– 4. března 2016 v 19.00 h. Předváděčka/ Brzkov divadlo KD Brzkov obec Brzkov
– 5. března 2016 v 9.00 h. Florbal – Liga mužů Vysočiny Sportovní hala SK Juvenis Přibyslav
– 5. března 2016 v 15.00 h. Keramika s paní Březkovou Budova ZD Žižkovo Pole RC Motýlek Ž. P.
– 5. března 2016 v 16.00 h. Světlo lucerny/Brzkov divadlo KD Brzkov obec Brzkov
– 5. března 2016 v 19.00 h. Koncert Evy Henychové Kulturní dům KZM Přibyslav
– 5. března 2016 v 19.00 h. P. P. S. aneb na správné adrese/Brzkov divadlo KD Brzkov obec Brzkov
– 5. – 6. března 2016 v 9.00 h. Setkání a přednáška Radnice města
– 6. března 2016 v 9.00 h. Florbal – Liga Vysočiny mladších žáků Sportovní hala SK Juvenis Přibyslav
– 6. března 2016 ve 13.30 h. Pexesový turnaj KD Utín OV Utín
– 6. března 2016 v 16.30 h. Velká hasičská pohádka KD Utín OV Utín
– 8. března 2016 v 16.00 h. Tvoření s Motýlkem – MDŽ Budova ZD Žižkovo Pole RC Motýlek Ž. P.
– 10. března 2016 v 17.00 h. Kondiční cvičení Kulturní dům KZM Přibyslav
– 10. března 2016 Biblická hodina ŘK fara Přibyslav ŘKF Přibyslav
– 11. března 2016 v 19.00 h. L. Zibura – 40 dní pěšky do Jeruzaléma Kulturní dům KZM Přibyslav
– 12. března 2016 v 9.00 h. Mše svatá v DPS Přibyslav DPS Přibyslav ŘKF, PS Přibyslav
– 12. března 2016 ve 13.30 h. Dětský karneval Sokolovna TJ Sokol Přibyslav
– 12. března 2016 ve 14.00 h. Recitál s duhových osvěžením – pro maminky Budova ZD Žižkovo Pole RC Motýlek Ž. P.
– 12. března 2016 ve 14.30 h. Jarní koncert Kulturní dům ZUŠ, KZM Přibyslav
– 14. března 2016 v 9.00 h. Burza – výběr věcí k prodeji Starý špitál KVC Harmonie Přibyslav
– 15. března 2016 v 16.30 h. Recitál pro děti – s Pavlem Lutnerem Budova ZD Žižkovo Pole RC Motýlek Ž. P.
– 16. března 2016 v 17.00 h. Vernisáž výstavy/Petr Vlach – Ona a její duše Janáček galerie Janáček galerie
– 17. března 2016 v 15.00 h. Burza – prodej Starý špitál KVC Harmonie Přibyslav
– 17. března 2016 v 17.00 h. Kondiční cvičení Kulturní dům KZM Přibyslav
– 17. března 2016 Biblická hodina ŘK fara Přibyslav ŘKF Přibyslav
– 18. března 2016 v 9.00 h. Burza – prodej Starý špitál KVC Harmonie Přibyslav
– 18. března 2016 v 19.00 h. Cestovatelská beseda – Aljaška a Yukon/ M. Fišar Radnice města město Přibyslav
– 19. března 2016 ve 13.30 h. Svátost smíření – svatá zpověď Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 19. března 2016 ve 14.00; 15.30 h. O zakletém koníčkovi/loutková pohádka Kulturní dům Přib. pimprlata, KZM Přibyslav
– 19. března 2016 v 19.30 h. FK – Zbrusu Nový zákon/fi lm; Přetlak věku/koncert Kulturní dům FK, KZM Přibyslav
– 20. března 2016 v 9.00 h. Dvanáctiboj – míče hala sportovní hala SZM Přibyslav
– 21. března 2016 v 9.00 h. Burza – vracení neprodaných věcí Starý špitál KVC Harmonie Přibyslav
– 22. března 2016 v 16.00 h. Tvoření s motýlkem – Velikonoční výzdoba Budova ZD Žižkovo Pole RC Motýlek Ž. P.
– 23. března 2016 Beseda a tvůrčí dílna s L. Seifertovou/pouze pro ZŠ Kulturní dům ZŠ, KZM Přibyslav
– 23. března 2016 od 13.30 h. Podání daňového přiznání Radnice města FÚ Havl. Brod, Mě Ú Přibyslav
– 24. března 2016 ve 14.00 h. Velikonoční besídka pro členy Radnice města SPCCH ČR ZO Přibyslav
– 24. března 2016 v 17.00 h. Kondiční cvičení Kulturní dům KZM Přibyslav
– 24. března 2016 v 18.00 h. Zelený čtvrtek - mše svatá Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 25. března 2016 v 15.00 h. Pravidelný monitoring DPS Přibyslav MS ČČK Přibyslav
– 25. března 2016 v 17.00 h. Hotel Transylvánie 2/fi lm pro děti Kulturní dům KZM Přibyslav
– 25. března 2016 v 18.00 h. Velký pátek – obřady Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 26. března 2016 ve 20.00 h. Bílá sobota - Velikonoční vigilie vzkříšení Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 27. března 2016 v 8.00; 9.30 h. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – mše svatá Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 28. března 2016 v 8.00; 9.30 h. Pondělí velikonoční – mše svatá Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 29. března 2016 v 16.30 h. Kytka - Kytaroví kamarádi Budova ZD Žižkovo Pole RC Motýlek Ž. P.
– 30. března 2016 od 13.30 h. Podání daňového přiznání Radnice města FÚ Havl. Brod, Mě Ú Přibyslav
– 30. března 2016 v 16.00 h. Beseda s paní Lipenskou z KK Havlíčkův Brod Budova ZD Žižkovo Pole RC Motýlek Ž. P.
– 31. března 2016 v 17.00 h. Kondiční cvičení Kulturní dům KZM Přibyslav
– 2. dubna 2016 v 17.00 h. Divadlo fyziky ÚDIF Kulturní dům KZM Přibyslav


