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Výstava ovoce, zeleniny, medu a brambor Přibyslavska Foto: Michael Omes

Divadelní Přibyslav 2016 Foto: Zdeněk Hofman
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Rád bych na tomto místě poděkoval všem voličům, kteří se zúčastnili voleb do Za-
stupitelstva Kraje Vysočina. Možná, že velké množství voleb u  nás snižuje jejich 
důležitost, takže mnozí raději zůstali v tomto případě doma. Je třeba si ale uvědomit, 
že každá naše účast u voleb je vyjádřením našeho vztahu a odpovědnosti k místu 
a regionu, ve kterém žijeme, je refl exí k jednání institucí, jež nám mají sloužit. Pokud 
většině občanů nestojí za to k volbám do určitých orgánů přijít, je na místě otázka 
na důvody takovéhoto jednání. Často se ptám, jestli není tímto důvodem rozmělnění 
odpovědnosti jednotlivých institucí tím, že se neustále omezuje jejich možnost roz-
hodovat samostatně, takže se konečný rozhodovací proces blíží spíše direktivnímu 
plnění čím dál složitějších zákonných opatření. Pokud budeme neustále pokračovat 
ve vývoji naší legislativy tímto směrem, bude možná v budoucnu opravdu jedno, 
jestli bude daný kraj (obec) řídit místními zvolený orgán, nebo super úřad, který 
bude jen plnit dikci jednotlivých zákonných opatření.

Ke konci podzimního období se postupně uzavírají jednotlivé investiční akce měs-
ta i drobné opravy. Hlavním úkolem zůstává obsloužit náš dluh a v rámci volných 
investičních prostředků dokončit započatou práci z minulých období. V současnosti 
dokončujeme práce v lokalitě „Bramborárna II“ a „TI K Hesovu“, kde se jejich vývoj 
a organizace odvíjejí především od etapizace těchto staveb. V Přibyslavi je dobrým 
zvykem, že obvykle proběhne výstavba v zemi umístěných sítí a základu komuni-
kace a fi nální dokončení se realizuje až po výstavbě jednotlivých rodinných domů. 
Myslím, že je to postup dobrý a vstřícný především 
k  majitelům pozemků, kdy při stavbě jednotlivých 
domů nedochází k  poškození hotových chodníků 
a  komunikací. Na  straně druhé s  sebou tento po-
stup přináší i zvýšené nároky na změny v celkovém 
uspořádání plánované výstavby, které se pak odráží 
do nákladů stavby. Další infrastrukturou pro výstav-
bu, která se dnes staví, je zasíťování parcel v Dolní 
Jablonné na  základě dokumentace, kterou jsme 
převzali od pana Horského. Zároveň zde proběhla 
oprava povrchu komunikací společně s  opravami 
v Utíně, Keřkově a Přibyslavi. 

Největší investiční akcí letošního roku je rekon-
strukce družiny pro účely základní umělecké školy. 
Došlo také k zateplení budovy jídelny a části ZUŠ, jež 

se nachází v přistavěném objektu. Jedná se o rekonstrukci dvou objektů, kde postup-
ným řešením jednotlivých problémů plynoucích ze stáří a skutečného stavebního 
řešení jednotlivých prvků původních budov došlo k navýšení prací celkově o jeden 
milion korun. Věřím, že s počátkem nového roku přivítáme v nové ZUŠ její žáky a že 
bude sloužit k plné spokojenosti jich i jejich učitelů. Vše se bude odvíjet od procesu 
vysychání podlah a možnosti položit jejich fi nální povrchy.

Když pominu investiční akce, které jsme dokončili již v průběhu září a o kterých 
jsem již informoval, probíhá ve městě dokončování dalších desítek oprav a změn. 
Příkladem je výstavba parkoviště u DPS, zahradnické práce pod farou, pronájem 
prostor prodejny v Keřkově, změny v systému svozu odpadu, rekonstrukce opuš-
těných a nově pronajímaných bytů, příprava prodeje bytů na Příkopech a mnoho 
dalších. Děkuji tímto všem, kteří se na naší práci podílejí a smysluplně jí pomáhají 
a připomínkují. 

Zároveň chci pozvat Vás všechny k  tradičnímu rozsvícení vánočního stromu 
na počátku adventu. Pojďme se společně zastavit, odložit na chvíli stranou všechny 
běžné problémy, a společně si udělat chvíli pro své blízké, pro sebe navzájem.

Martin Kamarád
starosta města

Podzim plný událostí

Co přinesl říjen...

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

Tisková konference 
Ve středu 12. 10. 2016 se konala pravidelná tisková konference města Přibyslav. 

Hosty tiskové konference byly organizátorky projektu „Šance do života“ ze společ-
nosti ACO Industries k. s. paní Hana Ondráčková a Mirka Procházková. Po půl roce 
byla poskytnuta informace o tom, jak se vyvíjí projekt zaměřený na mladé lidi, kteří 
odcházejí z  dětského domova a  začínají svůj vlastní život. Jedním z  hlavních cílů 
projektu je, aby se mladí lidé osamostatněli, postupně si našli a zařídili své vlastní 
bydlení. Kromě společnosti ACO, města Přibyslavi a dalších sponzorů se na projektu 
podílí i rodina Močubových z Přibyslavi. Všem, kteří projekt aktivně podporují, moc 
děkuji. Mladým dívkám přeji, aby se jim v Přibyslavi líbilo a nabídky projektu doká-
zaly využít ke správnému vykročení do života, který mají před sebou.

Dalším tématem tiskové konference byla zpráva pana starosty o  investičních 
akcích, které už byly dokončeny (dopravní hřiště, chodník Utín, nové povrchy ko-
munikací v  Přibyslavi, opravy komunikací v  Dolní Jablonné) i  které se dokončují 
(budova bývalé školní družiny na objekt pro ZUŠ, ulice Seifertova). Na závěr tis-
kové konference byli novináři pozváni na 18. ročník Výstavy ovoce, zeleniny, medu 
a brambor Přibyslavska.

24. mezinárodní rozhovory historiků k dějinám 
hasičství

Ve  středu 5. října v  17 hodin byly na  zámku v  Přibyslavi slavnostně zahájeny 
24. m ezinárodní rozhovory na téma: „Motorizace hasičských sborů“. Této pravidel-
né významné akce se zúčastnilo více než sedmdesát představitelů ze třinácti zemí. 

Přítomní byli rovněž zástupci SH ČMS v čele se starostou Karlem Richtrem a zástup-
ci Hasičského záchranného sboru. U příležitosti této akce byla vydána publikace 
plná fotografi í hasičské techniky. Zajímavostí z historie je, že hasiči dokázali velmi 
dobře využít k naplňování svého dobrovolného a dobročinného poslání různé typy 
podvozků, které byly původně určeny například i pro vojenské účely. 

Pro město Přibyslav je toto mezinárodní setkání významnou událostí. Panu Jiřímu 
Pátkovi a všem organizátorům z Centra hasičského hnutí Přibyslav patří poděkování 
za skvělou organizaci této akce.

Michael Omes
místostarosta města
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V minulém čísle PO se čtenáři dozvěděli o pobytu přibyslavských skautů v Mooku. 
Dnes vám přinášíme několik informací o návštěvách holandských přátel v Přibyslavi. 
V létě přijeli manželé Woltersovi, kteří založili tradici přátelství mezi našimi a holand-
skými zahrádkáři. Večer plný vzpomínek na začátky přátelství mezi našimi obcemi 
i rozhovorů o zahrádkách, úrodě a všedním životě našich rodin i zahrádkářských 
organizací byl plný pohody a úsměvů.

V době přibyslavských slavností přijeli na návštěvu „old skauti“ z Mooku, mezi 
kterými byl i Piet Martens, čestný občan Přibyslavi a Ton Herings, předseda Nadace 
pro Přibyslav. Se zájmem se zúčastnili celého programu slavností a ocenili jeho bo-
hatost a různorodost. Mlékárenský den, hasičská soutěž, koncert pěveckého sboru 
Jasoň, výstava fotografi í ve  škole, to vše je potěšilo a  umožnilo setkání s  mnoha 
přáteli z našeho města.

Jako poslední nás letos navštívili holandští myslivci. Přijel Wiel Timmermans, zakla-

datel našeho přátelství, se dvěma kolegy; ve stejné sestavě nás navštívili již dvakrát: 
před deseti a dvaceti lety. Přivezli dokumentární videa z minulých návštěv – při jejich 
sledování se střídaly vzpomínky se smíchem i nostalgií, vždyť dvacet let je pořádný 
kus života a  leckterý mladík z  tehdejší doby je stříbrem prokvetlý! Návštěva byla 
tradičně ubytovaná v mysliveckém srubu v Hesově. Pro holandské přátele připravili 
myslivci opět bohatý lovecký i kulturní program. Počasí myslivcům přálo, a  tak si 
všichni užili loveckých zážitků, sluníčka i podzimní přírody do sytosti.

Všechny proběhlé akce i plány na příští rok zhodnotíme a prodiskutujeme na po-
slední letošní schůzce zahraniční komise, která se bude konat v  listopadu. Děkuji 
všem členům komise a dalším přátelům, kteří nám pomáhají udržet a rozvíjet tradice 
našeho přátelství s obcí Mook en Middelaar!!!

Anna Šnýdlová
předsedkyně zahraniční komise

Návštěvy přátel z Mooku v Přibyslavi

 Old skauti - na výstavě ve škole  Old skauti

 Myslivci - sledování videa  Myslivci - v muzeu

 Myslivci - předání dárků  Woltersovi u zahrádkářů
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V měsíci říjnu se v našem městě uskutečnily dvě významné akce. První z nich byla 
Výstava ovoce, zeleniny, medu a brambor Přibyslavska a druhou volby do Zastu-
pitelstva Kraje Vysočina. Na organizaci a zdárném průběhu obou akcí se podíleli 
pracovníci MÚ Přibyslav, za což jim patří poděkování. 

Rada města Přibyslav schválila Plán zimní údržby místních komunikací pro ob-
dobí 2016/2017. V minulých letech měli pracovníci provádějící zimní údržbu často 
problémy s průjezdem traktoru s radlicí mezi vozidly zaparkovanými na místních 
komunikacích. Upozorňujeme proto řidiče, aby svá vozidla parkovali mimo místní 
komunikace nebo tak, aby v každém jízdním pruhu zůstal volný alespoň jeden jízdní 
pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy (§ 25 odst. 3 zák. č. 361/2000 Sb., 
zákon o silničním provozu). Po dohodě s místním oddělením Policie ČR bude pro-
váděna průběžná kontrola dodržování tohoto ustanovení. 

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ Přibyslav

Odbor správy a údržby
V měsíci říjnu byl zpracován Plán zimní údržby na zimní období 2016/2017, který 

byl následně schválen Radou města Přibyslav. Plán zimní údržby byl doplněn pouze 
o  údržbu chodníku v  Utíně, který byl vybudován v  letošním roce. Zimní údržbu 
bude po dohodě provádět sbor dobrovolných hasičů v obci. Zimní údržbu místních 
komunikací v místních částech Utín, Hřiště, Poříčí, Česká Jablonná, Dolní Jablonná, 
Dolní Jablonná - komunikace kolem Dvořákových č. p. 26 až k Štefkovým k č. p. 20, 
komunikaci od autobusové čekárny na křižovatce u Dolní Jablonné po silnici Při-
byslav - Polná, Dvorek, Uhry a Dobrá, včetně komunikace pro pěší z ulice Tyršova 
do obce Dobrá bude zajišťovat společnost Osiva a.s., dále bude udržovat místní 
komunikaci v Ronově nad Sázavou a přidělené ulice v Přibyslavi dle Plánu zimní 
údržby. V Keřkově bude udržovat místní komunikace Sativa a. s.

V  říjnu byl prováděn úklid veřejných prostor a  cyklostezky od  spadaného listí, 
práce budou i nadále (pokud počasí dovolí) pokračovat. Zároveň bylo provedeno 
poslední sečení zeleně v tomto roce (ve vybraných lokalitách města). Byly vyčištěny 
svody a  okapy na  nemovitostech ve  vlastnictví města a  kanalizační vpustě. Spo-
lečnost VaK provedla v našem městě deratizaci. Našemu odboru byly nahlášeny 
poruchy veřejného osvětlení v Přibyslavi, v místních částech Hřiště a Keřkov, které 
byly odstraněny. Podíleli jsme se na  přípravě výstavy ovoce a  zeleniny, která již 
každoročně probíhá v polovině měsíce října, a  svozu velkoobjemového a nebez-
pečného odpadu v  součinnosti s  odborem životního prostředí. Ve  středu města 
a v okrajových částech města byly instalovány k odpadkovým košům držáky na sáčky 
na psí exkrementy. Tímto chceme požádat občany, aby tuto možnost pro odstranění 
exkrementů svých mazlíčků využívali.

V rámci investičních akcí byla dokončena oprava komunikací v místních částech 
Dobrá, Keřkov a Utín. Zhotovitelem byla na základě výběrového řízení společnost 
M – SILNICE Havlíčkův Brod. Tato fi rma provedla i opravu místní komunikace v ulici 
U Barevny. Pokračují stavební práce v ulici Tržiště, kde probíhá výstavba parkovacích 
míst. Stavbu realizuje společnost ECOSTONE Havlíčkův Brod. 

Z oblasti bytového hospodářství – byl přidělen byt v domě s pečovatelskou služ-
bou č. p. 240. Probíhá rekonstrukce bytu č. p. 239. V současné době není volný 
žádný městský byt. 

V měsíci říjnu byl vyhlášen záměr pronájmu nebytového prostoru přízemí prodej-
ny v budově č. p. 87 v Keřkově. Informace byly zveřejněny na úřední desce.

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSÚ

Odbor hospodářsko-správní
Rozpočet města

Rozpočtové příjmy města jsou ke dni 30. 9. 2016 po rozpočtovém opatření č. 5 
ve výši 77 330 026,20 Kč a výdaje ve výši 86 667 897,73 Kč.

Plnění rozpočtu města k 30. 9. 2016 je následující:
Daňové příjmy činí 51 638 335,55 Kč, t. j. 86,26 % rozpočtovaných daňových pří-

jmů. Nedaňové příjmy jsou ve výši 2 852 828,99 Kč, kapitálové příjmy 1 021 609 Kč 
a přijaté transfery 4 946 515,64 Kč. Příjmy celkem ve výši 60 459 289,18 Kč tvoří 
78,18 % schváleného rozpočtu.

Běžné výdaje k  tomuto datu činí 28  870  981,47 Kč, kapitálové výdaje pak 
5  265  179,72 Kč. Celkové výdaje jsou ve  výši 34  136  161,19 Kč, což je 39,39 % 
schválených výdajů na letošní rok.

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV
Finanční plán

Finanční plán hospodářské činnosti po změně č. 2 předpokládá na rok 2016 vý-
nosy ve výši 22 389 622 Kč a náklady ve výši 14 539 200 Kč. 

Výsledek hospodářské činnosti činí celkově k  30. 9. 2016 Kč 10  258  250,56, 
podle jednotlivých organizací je následující: lesy 786  627,18 Kč, Kč, skládka 
4  975  621,36 Kč, SZMP 580  561,92 Kč, správa majetku -14  101,90 Kč, kabelová 
televize 1 213 596,24 Kč, všeobecná správa 849,56 Kč a pronájmy 2 715 096,20 Kč. 

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS

Pečovatelská služba Přibyslav
V průběhu měsíce října probíhala činnost a provoz pečovatelské služby bez pro-

blémů, v ojedinělých případech byl provoz narušen mimořádnými situacemi, které 
byly neodkladně vyřešeny ve spolupráci s RZP.

Pracovnice se v rámci povinného vzdělávání pracovníků v sociálních službách 
v říjnu zúčastnily školení na téma „Konfl ikty a jejich zvládání“, které se konalo v Brně,  
a školení na téma „Psychické poruchy u seniorů“, které se konalo v Jihlavě. Jsem si 
jistá, že získané schopnosti, dovednosti a zkušenosti nám budou velkým přínosem 
v naší práci.

Ve čtvrtek 6. října jsme uspořádaly Den otevřených dveří. Zájemci si měli mož-
nost prohlédnout prostory střediska pečovatelské služby a dva volné byty v domech 
s pečovatelskou službou. Ve společenské místnosti pečovatelské služby byly k vidění 
i některé kompenzační pomůcky z naší půjčovny kompenzačních a rehabilitačních 
pomůcek. I když zájem veřejnosti nebyl tak velký, i tak bych chtěla poděkovat všem, 
kteří se přišli podívat, jak provoz pečovatelské služby funguje a v jakém prostředí 
pečovatelky pracují.

V  pondělí dne 10. října se vedoucí pečovatelské služby zúčastnila semináře 
na  Krajském úřadě v  Jihlavě, týkajícího se dotačního řízení na  rok 2017 a  před-
stavení systému reportingu dat o  poskytovaných sociálních službách. Následně 
do 11. 11. 2016 bude možnost podávat žádost o dotaci na rok 2017 na poskytování 
sociálních služeb.

V sobotu dne 22. 10. proběhla ve společenské místnosti Střediska pečovatelské 
služby v Přibyslavi ve spolupráci s místní římskokatolickou farností mše svatá. 

Dále se také konal v pátek 21. 10. ve společenské místnosti střediska pečovatel-
ské služby pravidelný monitoring krevního tlaku, glykemického indexu a Body Mass 
Indexu, který již pravidelně zajišťuje místní skupina ČČK.  

V měsíci listopadu proběhnou ve společenské místnosti střediska pečovatelské 
služby již pravidelné akce. Ve spolupráci s místní skupinou ČČK bude v pátek dne 
25. 11. od  15.00 – 16.00 hodin pravidelný monitoring a  ve  spolupráci s  místní 
římskokatolickou farností proběhne v  sobotu 12. 11. od  9.00 hodin mše svatá. 
Všichni jste srdečně zváni.

Martina Veselá DiS.
vedoucí PS

 Pečovatelská služba – den otevřených dveří
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A. Poskytnutí slevy na zřízení přípojky kabelové televize 
Občanům Přibyslavi, Dobré, Keřkova, Ronova nad Sázavou, Poříčí, České Jablonné a Dolní Jablonné, kteří mají 

zaveden kabel kabelové televize do domu, bytu, chodby, sklepa a objednají si zřízení přípojky kabelové televize 
ve výše uvedeném termínu, bude poskytnuta sleva:
ANALOG
1.  Ve výši 1 200 Kč z ceny za připojení jedné uživatelské přípojky k televiznímu kabelovému rozvodu, která činí 

3 700 Kč včetně DPH, to znamená, že zákazník uhradí pouze 2 500 Kč včetně DPH.
DIGITÁL + ANALOG ZDARMA
2.  Ve výši 2 200 Kč z ceny za připojení jedné uživatelské přípojky k televiznímu kabelovému rozvodu, která činí 

3 700 Kč včetně DPH, to znamená, že zákazník uhradí pouze 1 500 Kč včetně DPH.

 Poskytnutí slevy na zřízení kabelové televize a současné zavedení Internetu
DIGITÁL + ANALOG ZDARMA + INTERNET

Občanům Přibyslavi, Dobré, Keřkova, Ronova nad Sázavou, Poříčí, České Jablonné a Dolní Jablonné, kteří mají 
zaveden kabel kabelové televize do domu, bytu, chodby, sklepa a objednají si zřízení přípojky kabelové televize 
ve výše uvedeném termínu, bude poskytnuta sleva:
1.  Ve výši 3 490 Kč z ceny za připojení jedné uživatelské přípojky k televiznímu kabelovému rozvodu, která činí 

3 700 Kč + 1 190 Kč internet. Celkem 4 890 Kč včetně DPH, to znamená, že zákazník uhradí pouze 1 400 Kč 
včetně DPH. 

B. Poskytnutí slevy při zavedení internetu
Tato akce se vztahuje na všechny zákazníky, kteří již mají uzavřenou smlouvu s městem Přibyslav na užívání 

kabelové televize - ANALOG, to znamená i na klienty z obcí Stříbrné Hory, Žižkovo Pole, Macourov a Olešenka. 
Zákazníkům bude poskytnuta sleva: 
ve výši 1 070 Kč z ceny za připojení internetu, která činí 1 190 Kč včetně DPH, to znamená, že zákazník uhradí 
pouze 120 Kč včetně DPH. 

akční cena včetně DPH běžná cena včetně DPH Sleva včetně DPH
připojení analogové TV 2 500 Kč 3 700 Kč 1 200Kč
připojení digitální TV 1 500 Kč 3 700 Kč 2 200 Kč
připojení digitální TV a internetu 1 400 Kč 4 890 Kč 3 490 Kč
připojení internetu 120 Kč 1 190 Kč 1 070 Kč

Bližší informace:  Jiří Koudela
569 430 832
602 236 677

koudelaj@pribyslav.cz

Podmínky poskytování slev na užívání kabelové 
televize a internetu
Žádosti podané od 7. 11. 2016 do 25. 11. 2016

Do konce roku 2016 mají domácnosti novou povin-
nost dle novely zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 
Sb. realizovat u kotlů na tuhá paliva první revizi kotle 
(povinnost se vztahuje i  na  nově zakoupené kotle). 
Tuto revizi je každý majitel spalovacího zdroje na pev-
ná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300 kW, který 
slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústřed-
ního vytápění  povinen provádět jednou za dva roky.

Revize musí být provedena prostřednictvím osoby, 
která byla proškolena výrobcem kotle a  má od  něj 
udělené oprávnění k  jeho instalaci, provozu, údržbě 
a kontrole technického stavu zdroje. Doklad o kontrole 
musí být předložen na vyžádání obecnímu úřadu obce 
s  rozšířenou působností. Dokladem je potvrzení, že 
je kotel instalován, provozován a udržován v souladu 
s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzduší. V pří-
padě, že provozovatel nepředloží požadovaný doklad, 
může mu být uložena pokuta do výše 20.000 Kč.

Při kontrole zkoumá revizní technik kompletně celý 
kotel, jeho celistvost a  těsnost, řídící jednotku, regu-
látor, havarijní termostat, podávací zařízení a  sklad 

paliva, ale třeba i to, co a jak se v kotli spaluje. Během 
provádění kontroly mají revizní technici povinnost 
poskytnout poradenskou nebo konzultační činnost 
a  v  případě potřeby doporučit postupy k  vylepšení 
stávajícího stavu nebo k  zajištění bezproblémového 
a hospodárného provozu. Základní prohlídka zabere 
zhruba hodinu, její cena je individuální a není zákonem 
stanovená. Pohybuje se mezi 500 až 1.500 Kč a záleží 
především na  dojezdové vzdálenosti revizního tech-
nika.

Seznam všech oprávněných osob pro zajištění 
kontroly kotle, který se průběžně doplňuje, najdete 
na  webových stránkách: www.aptt.cz. Většina vý-
robců kotlů zveřejňuje seznam vlastních kontrolorů 
na  svých webových stránkách. Oprávněná osoba 
by se měla prokázat dokladem, kde budou uvedeny 
identifi kační údaje proškolené osoby, název a sídlo vý-
robce, seznam typů kotlů ke kontrole a doba platnosti 
oprávnění. 

Ing. Martin Firla
vedoucí OVŽP

Informace k povinným revizím kotlů na tuhá paliva 
do 31. 12. 2016

V  prvním listopadovém týdnu bude pro tento rok 
ukončen svoz biologicky rozložitelného komunálního 
odpadu. Od 29. 10. do 6. 11. 2016 budou kontejne-
ry na  zeleň přistaveny ve  městě už jen na  stabilních 
stanovištích.

Kontejnery na dřevo se začnou ve městě umisťovat 
na stanoviště od 31. 10. 2016 a ukončení svozu dřeva 
se předpokládá dne 25. 11. 2016. V místních částech 
budou kontejnery přistaveny jen na základě požadav-
ků osadních výborů. 

Ing. Martin Firla
vedoucí OVŽP

Rozmístění kontejnerů na dřevo
Č. Stanoviště Den Datum
1 Ronovská Po 31. 10.
2 Bezručova Út 1. 11.
3 Hesovská St 2. 11.
4 Pecháčkova I Čt 3. 11.
5 Zahrádky u ACA Pá 4. 11.
Č. Stanoviště Den Datum
6 Cihlářská Po 7. 11.
7 Jiráskova Út 8. 11.
8 Vyšehrad St 9. 11.
9 Prokopova Čt 10. 11.

10 Na Vyhlídce Pá 11. 11.
Č. Stanoviště Den Datum
11 Tržiště Po 14. 11.
12 Pecháčkova II Út 15. 11.
13 Nezvalova St 16. 11.
14 Bezpalcova Čt 17. 11.
15 Zahrádky Amerika Pá 18. 11.
Č. Stanoviště Den Datum
16 Seifertova Po 21. 11.
17 Česká Út 22. 11.
18 U Barevny St 23. 11.
19 Zahradní Čt 24. 11.
20 Zahrádky Letiště Pá 25. 11.

Na stabilních stanovištích:
Niklfeldova, Gen. Luži,  Příkopy, Ronovská, Nerudo-
va a  Žižkova budou kontejnery na  dřevo umístěny 
od 7. 11. do 14. 11. 2016.

Svoz bioodpadu 
v listopadu

DŮLEŽITÁ 
TELEFONNÍ ČÍSLA
• Městský úřad Přibyslav: 569 430 811
• Krizová linka: 112
• Hasiči: 150
• Zdravotnická záchranná služba: 155
• Policie ČR: 158
•  Servis kabelová televize a internet 

Přibyslav: 720 511 730
•  Podatelna Městský úřad Havlíčkův 

Brod: 569 497 111
•  Podatelna Krajský úřad kraje Vysočina: 

564 602 111
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nabízí své služby nejen v prostorách Domova Ždí-
rec, ale pravidelně vyjíždíme do  Jihlavy, Havlíčkova 
Brodu, Třebíče, Žďáru nad Sázavou, Pelhřimova, 
Humpolce, Ledče nad Sázavou… A od měsíce listo-
padu se s námi můžete nově setkat i v prostorách 
Městského úřadu Přibyslav. 

První setkání s námi proběhne v prostorách MÚ 
Přibyslav ve středu 16. 11. 2016 od 16.30 hodin. 
Pro veřejnost máme připravenou úvodní přednášku naší poradny 
na téma „Jak na život s Alzheimerem…“. Pot é od měsíce prosince bu-
dou pracovníci poradny poskytovat konzultace pravidelně jedenkrát 
měsíčně, a to každý třetí čtvrtek (začínáme tedy ve čtvrtek 15. 12. 2016 
od 13 hodin a schůzku je třeba objednat telefonicky).

Naše služba je zaměřena na podporu a pomoc lidem s onemocněním 
demencí, a jejich rodinám a pečujícím a je poskytována zdarma. Dokážeme 
poradit s čerpáním fi nanční podpory, zajištěním vhodných kompenzačních 
pomůcek, úpravou bytu i využitím sítě sociálních služeb. Ale i s vyhledáním 
odlehčovací pobytové služby. V případě potřeby pomůžeme kontaktovat 
vhodné pobytové zařízení. 

Poradna nabízí své služby lidem, kteří mají obtíže s  pamětí, nebo pe-
čují o  nemocného s  demencí v  domácím prostředí.   Častými komplika-
cemi   v  péči o  nemocné s  kognitivním defi citem jsou i  poruchy spánku. 
Ke zlepšení obtíží dochází po úpravě životního rytmu nebo využití vhod-
ných relaxačních technik. Další početnou skupinou uživatelů poradenských 
služeb jsou rodinní pečovatelé, pečující v domácím prostředí o blízkého 
s demencí. K nejbolavějším tématům patří problémy s komunikací a celko-
vé porozumění průběhu onemocnění. Pečující těžce nesou změny chování 
i výkyvy nálad od nemocných. Toto chování často vede k stresovým situa-
cím, konfl iktům, nedorozuměním až agresivitě. Ale i tyto stavy lze do jisté 
míry eliminovat.  Poradíme, jak zorganizovat péči a předcházet pečovatel-
skému stresu.

Sociální práce Alzheimer poradna 
Vysočina Od září 2016 bylo v oblasti sociální práce ve městě Přibyslav zaznamenáno několik inter-

vencí ve vztahu k lidem v nepříznivé sociální situaci. Právě tito lidé, včetně osob ohrožených 
sociálním vyloučením, bývají nejčastějšími klienty sociálních pracovníků. Řeší se otázky funkč-
nosti rodiny, otázky bytové, problematika zaměstnání, zadluženosti, věci týkající se zdraví, 
stáří, ale i  samotné existence osob. Je velice důležité, aby si lidé v nouzi přiznali problém 
a vyhledali včas pomoc. Sociální pracovník posoudí životní situaci klienta a pomáhá formulo-
vat záležitost k řešení. V případě samotného výkonu sociální práce pak plánuje a koná aktivity 
směřující k naplnění cíle. 

Nemusí jít vždy přímo o osoby v tíživé sociální situaci, ale pomoc mohou vyhledat i rodinní 
příslušníci či blízké a jiné osoby. Velice často stačí klienty pouze nasměrovat, podat informaci 
ve vztahu ke kompetentní organizaci či domluvit schůzku. Sociální pracovník při poskytování 
pomoci ne zřídka působí jako asistent při komunikaci s jinými institucemi. Pokud vám tedy 
chybějí informace, neorientujete se v síti sociálních služeb, dávek apod., máte problém, potře-
bujete podporu a nevíte, na koho se obrátit, či hledáte pouze správný kontakt, neváhejte so-
ciálního pracovníka navštívit v přízemí budovy městského úřadu, vedle kanceláří úřadu práce. 

Stejně tak, nacházíte-li se ve fi nanční tísni spojené se sociální událostí a nejste schopni ji 
překonat vlastními silami, je možné u soc. pracovníka zažádat o fi nanční dotaci z rozpočtu 
města Přibyslav. Žádost pak posuzuje Komise sociální a zdravotní RM Přibyslav a následně 
o poskytnutí dotace rozhoduje Rada města Přibyslav. 

V oblasti vzdělávání vycházejícího ze zákona se soc. pracovník zúčastnil semináře k vedení 
Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka (SP). Jedná se o elektronickou dokumen-
taci o intervencích SP. Dále stojí za zmínku účast na semináři „Aby dluhy netížily.” Zadlužování 
a exekuce je v dnešní době velice ožehavé téma a často doprovází potíže samotných klientů 
či je jejich původcem.

Další agendou, kterou se soc. pracovník města zabývá, je výkon opatrovnictví. A to v přípa-
dech, kdy je soudem jmenovaný veřejný opatrovník, což je obec. Opatrovníka běžně mívají 
osoby omezené ve svéprávnosti, k ochraně jejich zájmů nebo vyžaduje-li to veřejný zájem. Při 
této činnosti je nezbytná spolupráce jak s opatrovancem, tak se soudem. 

V neposlední řadě se sociální pracovník podílí na zajištění akcí městského úřadu, jako jsou 
různé přednášky a aktivity zacílené na sociální, zdravotní či rodinnou oblast. Jedna taková 
přednáška ve spolupráci s Alzheimer poradnou Vysočina se sídlem Domov Ždírec, p. o., se 
bude konat v našem městě v měsíci listopadu. Více se o této akci  dozvíte v tomto občasníku 
a na webových stránkách města Přibyslav.

Mezi běžné aktivity též patří sledování změn v soc. zákonech. Nyní je velice diskutované 
téma sociálního bydlení a  samotná příprava tohoto zákona. Ten by se měl dotknout obcí 
koncem příštího roku.

Pracovní doba sociálního pracovníka:
Po 8.00 - 16.30 hod.
Út, St, Čt  8.00 - 12.00 hod.
tel. 569 430 816, e-mail: vaverkoval@pribyslav.cz

Lenka Vaverková, DiS. 
sociální pracovník

Provedeme základní testování paměti. Odhalíme slabé stránky a do-
poručíme ideální strategie pro podporu Vaší paměti. Konkrétní dotazy 
zodpovíme i přes telefon nebo email. Osobní konzultace je vždy nut-
né domluvit telefonicky (tel.: 561 111 323 nebo 733 629 018) nebo 
přes e-mail: rypalova.m@alzheimerporadnavysocina.cz Poradenství je 
zdarma! Více informací na www.alzheimerporadnavysocina.cz nebo 
na výše uvedených telefonních číslech. Při osobní domluvě můžeme 
poradenské místo i čas přizpůsobit Vašim potřebám.

Mgr. Hana Bohuňovská
vedoucí poradny
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 186/2016 Rada města Přibyslav schvaluje Plán zimní údržby místních komunikací 
ve městě Přibyslav a jeho částech pro období od 1. 11. 2016 do 31. 3. 2017.
Termín: 31. 10. 2016
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

187/2016 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o provádění zimní údržby komunikací 
v souladu s plánem zimní údržby pro období 2016/2017 mezi městem Při-
byslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společností 
Osiva a. s., Pecháčkova 369, 582 22 Přibyslav, IČO 48171069. 
Termín: 31. 10. 2016
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 1 zdržel se

188/2016 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít smlouvu o  provádění zimní údržby 
v souladu s plánem zimní údržby pro období 2016/2017 mezi městem Při-
byslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společností 
Sativa Keřkov, a.s., Na Popelce 3187/12a, 150 00 Praha Smíchov, provozovna 
Keřkov 72, Dobrá, 582 22 Přibyslav,  IČO 47469447.
Termín: 31. 10. 2016
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

189/2016 Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat jako zpracovatele žádosti o  dotaci 
z IROP (výzva č. 29 - rozvoj sociálních služeb) fi rmu IPI s. r. o., Strojírenská 
34, 591 01 Žďár nad Sázavou,  IČO 46978135.
Termín: 27. 10. 2016
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 1 zdržel se

190/2016 Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 8 v domě s pečovatelskou 
službou Přibyslav, Tržiště 239 paní (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje 
odstraněny) Česká Jablonná, 582 22 Přibyslav. Výše nájemného bude stano-
vena na 30 Kč za 1 m2 měsíčně s možností navýšení ceny nájmu o míru infl ace 
vyhlášené ČSÚ. Nájemní smlouva bude uzavřena od  1. 11. 2016 na  dobu 
neurčitou. 
Termín: 31. 10. 2016
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

191/2016 Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 2 v domě s pečovatelskou 
službou Přibyslav, Tržiště 240 panu (z  důvodu ochrany osobních dat byly 
údaje odstraněny), 591 01 Žďár nad Sázavou. Výše nájemného bude stano-
vena na 30 Kč za 1 m2 měsíčně s možností navýšení ceny nájmu o míru infl ace 
vyhlášené ČSÚ. Nájemní smlouva bude uzavřena od 10. 10. 2016 na dobu 
neurčitou. 
Termín: 31. 10. 2016
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

192/2016 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu části budovy - přízemí čp. 87 
v  Keřkově, parc. č.  st. v  k.ú. Dobrá a  rozhoduje záměr pronájmu vyvěsit 
na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

193/2016 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. 
č.  334/24 o  výměře cca 150 m2 v  k. ú. Přibyslav a  rozhoduje záměr obce 
vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 31. 10. 2016
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

194/2016 Rada města Přibyslav bere na vědomí pololetní zprávu o hospodaření příspěv-
kové organizace Mateřská škola Přibyslav, Bezručova 683, 582 22 Přibyslav, 
IČO 75011930 za období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016.
Termín: 07. 10. 2016
Zajistí:  Mgr. Štouračová Naděžda
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

195/2016 Rada města Přibyslav bere na vědomí zapojení Mateřské školy Přibyslav, Bez-
ručova 683, 582 22 Přibyslav, IČO 75011930 do grantového programu Fondu 
Vysočiny - Životní prostředí 2016, který je určen na podporu environmentální 
výchovy pro obce, školy i neziskové organizace.
Termín: 25. 10. 2016
Zajistí:  Mgr. Štouračová Naděžda
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

196/2016 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlášení mimořádné nabídkové akce pro 
připojení nových uživatelů kabelové televize a internetu na síť TKR Přibyslav.
Termín: 25. 11. 2016
Zajistí: Koudela Jiří 
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

197/2016 Rada města Přibyslav uděluje Základní škole Přibyslav souhlas s  nabytím 
fi nančního daru od  společnosti Hettich ČR k.s. na  podporu činnosti volej-
balového oddílu.
Termín: 10. 10. 2016
Zajistí: Mgr. Adam Petr
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

198/2016 Rada města Přibyslav souhlasí s umístěním sídla spolku Rada rodičů při MŠ 
Přibyslav z. s., IČO 69863946 na  adrese Bezručova 683, 582  22 Přibyslav 
s tím, že korespondenční adresa spolku bude odlišná od adresy sídla spolku.
Termín: 10. 10. 2016
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

199/2016 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2016/002 
mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 
00268097 a společností EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 
180 00 Praha 8, IČO 01972197.
Termín: 31. 10. 2016
Zajistí: Martin Kamarád
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

200/2016 Rada města Přibyslav schvaluje použití znaku města na obalu výrobku hořká 
čokoláda s upoutávkou na město Přibyslav společností CARLA spol. s. r. o., 
Krkonošská 2850, 544 01, Dvůr Králové nad Labem pro distributora COOP, 
družstvo HB.
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Omes Michael
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

201/2016 Rada města Přibyslav schvaluje program 17. veřejného zasedání Zastupitel-
stva města Přibyslav dne 19. 10. 2016.
Termín: 19. 10. 2016
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 07.  10. 2016
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Téma na listopad:
Dostali jsme se do poloviny volebního období místní samosprávy. 

Zeptali jsme se:
Jak tyto dva roky hodnotíte?

Ota Benc, za ODS:
Město úspěšně splácí velký dluh, který vznikl při náročné modernizaci 

školy. Realizují se  investiční akce, které zastupitelstvo schválilo jako priority. 
Řeší se postupně infrastruktura ve městě  i v místních částech. Došlo k vý-
znamné reorganizaci a zeštíhlení   městského úřadu a  některých organizací 
města, aniž by to mělo negativní vliv na jejich činnost. Byl zpracován Strate-
gický plán rozvoje města Přibyslav a je čas realizovat nové vize a využít při 
tom potenciál našich aktivních a šikovných spoluobčanů. (kráceno redakcí) 

Martin Kamarád, za ODS:
Hodnotím je jako dva roky plné nových zkušeností, zajímavé a v mnohém 

obohacující práce. Jsem rád, že se daří zajistit splácení dluhu za výstavbu 
školy a zároveň realizovat soubor investic vedoucí k dokončení celé jedné 
etapy rozvoje Přibyslavi (TI K Hesovu, Bramborárna, atd.). Nyní se těším 
na krok druhý. Tím krokem je příprava rozvoje města a obcí z pohledu kom-
plexního dokončení infrastruktury a  její přípravy na  další rozvoj spojený 
s rozvojem přibyslavských podniků. 

Marie Křesťanová, za NPP:
Přemýšlím, co mohu hodnotit já jako radní a  zastupitel. Za  prvé je to 

práce nového starosty Martina Kamaráda. Bez ohledu na náš příbuzenský 
vztah musím říci, že mě Martin příjemně překvapil. Nejen získal ohromný 
přehled o všech činnostech města, ale podle mě má i správný přístup k ře-
šení problémů ve prospěch všech lidí bez rozdílu. Stejně tak se mi velice 
dobře pracuje s kolegy při jednáních v radě města. Uvidíme, jak budou naši 
snahu hodnotit občané.    

Libor Jaroš, za KDU-ČSL:
Pro mě jako nováčka to bylo z mé strany velké seznamování s chodem 

samosprávy. Nějaké plánované věci se podařily udělat, mnoho věcí je běh 
na dlouhou trať. Hospodaření města se mi zdá zdravé a rozumné i s ohle-
dem na splátky. Mnoho věcí mě v zastupitelstvu těší, ale i mrzí, a to jsou 
mnohdy zbytečné hádky a  negativní reakce na  cokoliv   jednoho kolegy. 
Atmosféra mezi ostatními zastupiteli se mi zdá nyní klidná bez zbytečných 
emocí, které jsou vždy silnější kolem voleb. Hlavně je třeba spolupráce 
a rozumu.

Michael Omes, za KDU-ČSL:
Hodnocení uplynulých dvou let přísluší jednoznačně občanům města. 

Ze své pozice bych rád zdůraznil, že pro město je velmi důležitá spolupráce 
všech zastupitelů, kteří chtějí nacházet pro jednotlivé oblasti optimálních 
řešení. Názorová různost členů zastupitelstva je dozajista prospěšná. Na-
opak osobní zájmy či útoky  sem nepatří. Při klíčových jednáních, jimiž jsou 
rozpočet města a investiční priority, jsme se doposud dokázali shodnout. 
To je dobrá zpráva a zároveň naděje pro následující období.

Anna Šnýdlová, za ODS:
Kladně hodnotím hlavně zodpovědné hospodaření města, které umož-

ňuje řádné splácení úvěrů, ale i realizaci různých menších investic a nákup 
pozemků důležitých pro rozvoj města. Zaměřili jsme se na realizaci drobněj-
ších investic především v našich obcích a věřím, že chodník v Utíně, opravu 
silnice v Poříčí, opravu místních komunikací v Dolní Jablonné, i pozemkové 
úpravy ve Hřištích, zlepšení odvozu tříděného odpadu apod. obyvatelé obcí 
uvítali. Snad se nám podaří ve stejném duchu pokračovat i dál. 

Jan Thomayer, za NPP:
Jsme v  polovině tohoto volebního období. Z  mého pohledu vnímám 

pozitivně, že se podařilo zdárně dokončit velkou investici do základní ško-
ly, a že další investiční akce jsou každoročně plánovány v souladu se schvá-
leným dokumentem „Strategie rozvoje města Přibyslav“. Jsem rád, že naše 
město má vyrovnané hospodaření, že dochází k reorganizaci městských orga-
nizací, a také, že vedení města se snaží naplňovat společný koaliční program.

Pozn. red.: Upozorňujeme čtenáře, že anketní otázky zasíláme všem 
zastupitelům, avšak účast v anketě je dobrovolná. Proto zde nenacházíte 
odpovědi všech zastupitelů.

Anketa zastupitelů

Přes velké ranní povětří dne 15. 10. 2016 se počasí nakonec umoudřilo a k Výstavě ovoce, 
zeleniny, medu a brambor Přibyslavska bylo shovívavé. Ta se těšila poměrně velké návštěv-
nosti.  Degustační komise dne 13. 10. 2016 vyhodnotila jako nejlepší odrůdu brambor Lauru 
od pěstitele Jana Frühbauera z Dobré, na druhém místě skončila odrůda Marabel ze Země-
dělského družstva Velká Losenice a na třetím místě se umístila odrůda Dominika z akciové 
společnosti VESA Česká Bělá. Vítězní pěstitelé brambor obdrželi krásné ceny z keramické 
dílny paní Jany Březkové.

Členové zahrádkářského spolku měli obavy, zda vzhledem k letošní špatné úrodě u jab-
loní bude vůbec co vystavovat. Nakonec se ale sešel dostatečný počet vzorků, za což všem 
pěstitelům patří dík. V soutěži o nejkrásnější jablko zvítězila odrůda Bohemia od paní Věry 
Hrubé z České Jablonné. Druhé místo obsadilo jablko Kid´s Orange paní Anny Dvořákové 
z Přibyslavi a též z Přibyslavi bylo na třetím místě jablko Rubín od paní Evy Křesťanové.

Výstava byla návštěvníky hodnocena velmi kladně vzhledem k  její bohaté různorodos-
ti. Na přípravě výstavy se podílí spousta lidí a organizací. Někdy se zapomíná poděkovat. 
A proto děkujeme manželům Kameníkovým z Keřkova za přípravu bramborové části výsta-
vy a za přípravu degustace brambor. Také děkujeme jejich pomocnici paní Věře Jiráskové 
za skvělé aranžmá bramborové části výstavy a členům komise za degustaci brambor. Děku-
jeme členům zahrádkářů za uspořádání ovocnářské a zeleninové části výstavy. Člověk by ne-
věřil, jak ta jablka dokáží sklepy provonět. Děkujeme včelařům a jejich včeličkám za výborný 
med a medovinu, které měli návštěvníci možnost ochutnat. S tím souvisí poděkování i per-
níkářkám, kterých byl v letošním roce větší počet a jejichž nádherné výtvory měli návštěvníci 
možnost nejen vidět, ale i  koupit. Děkujeme rybářům za  poutavý výklad u  jejich výstavy. 
Děkujeme chovatelům, myslivcům i Lesnímu družstvu obcí Přibyslav za jejich výstavní expo-
zice. Děkujeme Základní škole v Přibyslavi za krásné výtvarné práce a pěstitelské výrobky, 
Mateřské škole v Přibyslavi a Mateřské škole v Žižkově Poli za výstavu dětských prací a školní 
jídelně za pomoc při degustaci brambor a za jejich uvaření na sobotní ochutnávku. Děkujeme 
Mlékárně Polná za výborný zákys, který dopolední sobotní návštěvníci vychvalovali a Restau-
raci Veronika za skvělou dýňovou polévku. Samozřejmě děkujeme i všem zaměstnancům 
města, kteří  se podíleli na přípravě výstavy a na chod samotné výstavy dohlíželi. Děkujeme 
také slečně Šárce Vrbické, která si oblékla městský kroj. Prostě děkujeme všem, kteří nějakou 
měrou přispěli k letošnímu ročníku Výstavy ovoce, zeleniny, medu a brambor Přibyslavska. 

Jana Krejčová
OVŽP

Výstava ovoce, zeleniny, medu a brambor 
Přibyslavska
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Hodnotitelská komise: 
Věra Jirásková, Anežka Kunstarová, Michael Omes

Kategorie nižší stupeň:
1. Lucie Trdá 2. B
2. Tereza Hradová 3. B
3. Bára Šimanovská 2. odd.

Kategorie vyšší stupeň:
1. Zuzana Uhlířová 8. A 
2. Andrejka Hay Yen Tran  6. C
3. Pavel Kasal 6. C

Ruční práce:
1. Ema Ledvinková 3. B
2. Jelen – kroužek recyklohrátky 
3. Eliška Ronovská 5. A

Kolektivní práce:
1. 5. A – kolektivní práce – Nikol, Katka, Terka, Eliška
2. 4. B – Jablíčka
3. 5. A – kolektivní práce  - Marie, Klára, Simona, Anička

Michael Omes

Vyhodnocení soutěže dětských výtvarných prací – ceny místostarosty
u příležitosti 18. ročníku Výstavy ovoce, zeleniny, medu a brambor Přibyslavska ve dnech 15. 10. - 17. 10. 2016

 Výtvarná soutěž - 1. místo nižší stupeň Lucinka Trdá 2.B

 Výtvarná soutěž - 1. místo vyšší stupeň Zuzana Uhlířová 8.A Výtvarná soutěž - 1. místo kolektivní práce Třída 5.A - Nikol, Katka, Terka, Eliška

 Výtvarná soutěž - 1. místo ruční práce 
Ema Ledvinková 3.B

 pořádá

tradiční podzimní sběrovou akci
ve dnech 1. - 3. listopadu 2016

Vás srdečně zve do tradič ní předvánoční 

VETEŠÁRNY,
která se uskuteční v budově školy 

ve dnech 21. – 25. listopadu 2016
v pondělí od 14 do 16.30 h, 

v úterý až čtvrtek od 7 do 7:45 h a od 13 do 16:30 h, 
v pátek od 7 do 7:45 h.

                                                

řádá

Vybíráme starý papír (svázané noviny, časopisy, smíšený 
papír svázaný nebo v krabicích, kartony), hliník, 

příp. kovová a plastová víčka 
v prostorách pod šatnami (vchod z ulice Česká)

v úterý 1. 11. od 14 do 17 h
ve středu 2. 11. od 7 do 7:30 h  a od 13 do 17 h

ve čtvrtek 3. 11. od 7 do 7:30 h 

Výtěžek prodeje je určen na zaplacení školného, pomůcek a lékařské péče adoptované 
guinejské dívky Finy Camara v roce 2017.

Výtěžek sběru bude věnován na podporu adoptované 
Finy Camara z Guineje (školné, pomůcky, zdravotní péče).

Darované nepoškozené a čisté hračky, dekorativní předměty a drobnosti vybíráme 
od 1. do 18. listopadu  klubovně Otakárků nebo v kabinetě přírodopisu u p. uč. Zichové.
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V druhé polovině měsíce září (16. 9. – 22. 9.) proběhlo ve škole v rámci Evropské-
ho týdne mobility několik zajímavých akcí, které pro žáky zorganizovali naši učitelé. 
K tradičním akcím patřil cyklistický výlet na rozhlednu Rosička pod vedením Marie 
Zichové a Davida Šedy, k těm úplně novým patří orientační běh školou, který při-
pravila Jana Kamarádová. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Tu první tvořili žáci 1. 
a 2. tříd a absolvovali sedm stanovišť. Pro druhou kategorii, žáky 3. – 5. tříd a do-
spělé účastníky, bylo připraveno stanovišť deset. Každý účastník obdržel mapu (to 
znamená plánek školy) pro dobrou orientaci a kartičku, na kterou sbíral samolepky 
z jednotlivých kontrolních míst. Do orientačního běhu školou se s chutí zapojili také 
rodiče, což je velmi pozitivní. Věková neomezenost a to, že akce není závislá na přízni 
počasí, patří nesporně k jejím kladům.

V měsíci říjnu pokračovaly výukové programy v ekologických centrech, kam jezdili 
naši žáci se svými učitelkami.

Dne 4. 10. navštívila 3. A výukový program v ZOO Jihlava.
V  pátek 7. října si čtyři žákyně z  devátých tříd vyzkoušely Přírodovědné klání 

na chotěbořském gymnáziu a v úterý 11. 10. proběhla u nás pro žáky 8. a 9. tříd 
soutěž Přírodovědný klokan, soutěž pro milovníky přírodních věd – matematiky, 
chemie, zeměpisu, fyziky a přírodopisu. Zvítězil Oto Kovář z 8. A, další místa obsadili 
Jakub Němec a Adéla Pazderková z 9. B.

V dalším týdnu - 14. října sbírali členové kroužku Otakárek a kroužku Českého 
červeného kříže v rámci výzvy „72 hodin – pomáháme přírodě“ odpadky pod farou, 
pod zámkem a v zámeckém parku.

Ve dnech 1. – 3. listopadu pořádá naše škola v prostoru pod šatnami sběrovou 
akci. Výtěžek je tradičně určen na podporu adoptované Finy Camara z Guineje – 
hradíme jí školné, pomůcky a zdravotní péči.

Nepochybně k nejzajímavějším událostem patřilo společné čtení žáků ZŠ a senio-
rů „Příběhy mého dětství“. Školní knihovnu navštívily tři seniorky, na které čekaly děti 
z 8. a 6. třídy. Za pomoci paní zástupkyně připravili žáci pro všechny občerstvení. 
Pak přečetli úryvky ze svých oblíbených knížek. Také seniorky se nenechaly zahanbit 
a  bylo dojímavě krásné poslouchat paní Marii Poulovou, naši bývalou kolegyni, 
jak předčítá z knihy od F. Pátka o malém chlapci, který se přestěhoval z Jablonné 
do Dvorka, šel do školy do Přibyslavi, vypravil se s příbuznými na pouť ke Svaté Anně 
u Pohledu a taky se vydal s tetkou navštívit příbuzné do Brzkova. Všichni přítomní 
objevili poezii v našem blízkém a známém kraji.

V pondělí 17. října navštívily některé třídy Výstavu ovoce, zeleniny, medu a bram-
bor Přibyslavska  2016. Zprávy o tom podávají žáci 7. B:

„Včera druhou vyučovací hodinu jsme šli do sklepení radnice na výstavu, šli jsme 
tam s paní učitelkou Linkovou. Viděli jsme tam různé druhy /a někdy i obří velikosti/ 
jablek, brambor, zeleniny a ořechů. Dostali jsme pracovní list, který jsme měli vyplnit 
informacemi z výstavy.“ T. Nový a M. Vopršal

„Byli tam rybáři a velké ovoce. A byla tam tak metrová okurka.“ R. Procházka

„Viděli jsme obrázky dětí, hromadu ovoce a zeleniny a mohli jsme se zeptat vče-
laře, na co jsme chtěli.“ M. Palánová

„Vystavoval se zde perník. Byly tu i obří dýně, okurky a řepy.“
 Z. Hrochová, K. Vařejčková

O mimořádném výtvarném úspěchu vás bude informovat paní učitelka Šedová.

Za ZŠ Přibyslav 
Monika Linková

Zprávy ze školy

Ve středu 16. listopadu 2016 od 16.30 hod proběhne v areálu Základní školy 
Přibyslav veřejná prezentace výstupu projektu Meze svobody / Free2Choose – 
Create, do něhož se základní škola opakovaně zapojila. Zmíněný projekt se uskuteč-
nil pod záštitou muzea Anne Frank House v Amsterodamu a občanského sdružení 
Asi-milovaní. Žáci si tentokrát zvolili dvě témata – prvním tématem je otázka, zda by 
mělo být zakázáno nošení hidžábu v českých státních školách, a druhým tématem 
se stala otázka, zda by měl být omezen přístup na  webové stránky podporující 
mentální anorexii.

Výstupem projektu jsou dvě videa, která jsou k  dispozici na  youtube.com pod 
anglickými názvy obou témat – „Should wearing a hijab be prohibited in schools?“ 
a „Should access to websites promoting anorexia be restricted?“.

Přijďte si popovídat se zajímavými hosty a našimi žáky o zmíněných tématech.

Petr Adam
 ředitel ZŠ

Veřejná debata na zajímavá témata

Dne 3. října 2016 se v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě uskutečnilo 
slavnostní zahájení výstavy Karel IV. očima dětí. Akci pořádala Krajská knihovna 
Vysočiny a nechyběli na ní ani zástupci naší školy, konkrétně žáci třídy 5. A se svou 
paní učitelkou. Do výtvarné soutěže přispěli obrázkovou knížkou o Karlu IV., díky 
které si v konkurenci 72 výtvarných prací vybojovali krásné 2. místo. Jejich zdařilé 
dílo si můžete prohlédnout v havlíčkobrodské galerii až do 27. listopadu.

 Jaroslava Janů

Výtvarný úspěch třídy 5. A

Uzávěrka příštího čísla 21. 11. do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 2. 12. 2016)



Školka LISTOPAD 2016Str. 12

Barevná podzimní mozaika
Sladký čas prázdnin je už minulostí a všechny děti z Mateřské školy Přibyslav se 

s úsměvem na tváři vrátily zpět na palubu přibyslavské školkové lodi. Pro některé 
z  nich byly první dny ve  školce premiérou, kterou jsme se jim snažili  ulehčit tak, 
aby ty nekonečné hodiny odloučení od mámy a táty byly co nejméně „bolestivé“. 
K tomu určitě přispěla vlídná slova jejich učitelek, vstřícný adaptační program a řada 
zajímavých akcí.

Šipkovaná a prosluněný piknik
Některé třídy si v měsíci září užily napínavou a oblíbenou šipkovanou s hledáním 

pokladu a  opékáním buřtů na  zahradě základní školy. Další děti zase podnikaly 
výpravy do přírody v okolí MŠ, kde v záři teplého podzimního slunce objevovaly 
věci a situace jim neznámé. Příprava ovocných špízů ve třídě posloužila jako základ 
pro pravý letně-podzimní piknik na zahradě školky, který se díky krásnému počasí 
a dobré náladě protáhl skoro do doby oběda.

V půlce září za námi přijeli dva šikovní herci, kteří nám se svými nápaditými loutka-
mi zahráli veselou Pohádku dračí, která samozřejmě dopadla dobře a obsahovala 
také důležité mravní poučení. Nejstarší děti – předškoláci – se vydaly „omrknout“, 
jak to chodí na přibyslavské radnici, a našly si i cestu do zdejší knihovny, která je vždy 
podnětným místem pro informace o knihách i čtenářích, a zároveň poskytuje dětem 
dostatek prostoru pro zábavu i lenošení s knihami.

Do galerie nebo do Dýňového světa?
Dalším místem našich pravidelných návštěv je inspirující prostředí galerie pana 

Luboše Janáčka na Bechyňově náměstí. Při prohlídce výstavy krajinomaleb různých 
autorů děti „nasály“ spolu s atmosférou výstavy také vůni olejových barev a malíř-
ských pláten a vybraly si svůj nejoblíbenější obraz.

Dýňový svět manželů Pipkových v Leštině je dnes známým pojmem, a proto 
ani letos nemohl chybět v nabídce našich výletů. Nejvíce nás bavila rozlehlá dýňová 
bludiště s pyramidou, skákací kola ze slámy nebo domácí zvířata na dvorku. Nechy-
bělo krásné počasí babího léta, které jen umocnilo tento perfektní zážitek. Trocha 
toho poučení i  her čekala na  děti v  Ekocentru Chaloupky v  Horní Krupé, kde 
jsme společně absolvovali ekologické programy „Živáčkové na zahradě“ a „Ferda 
Mravenec“.

Hledání písničky i podzimní vaření
V měsíci říjnu jsme společně vyrazili na prohlídku Výstavy ovoce, zeleniny, medu 

a brambor do radničního sklepení, na jehož výzdobu jsme přispěli svojí troškou 
do mlýna. Velmi milým zážitkem pro všechny zúčastněné děti byl obsah hudebního 
programu s názvem „Hledáme písničku“, které si pro nás připravili autoři ze sdru-
žení Artemise. Poutavou i poučnou formou nás seznámili s hudebními formami, 
tradičními i  netradičními hudebními nástroji a  dalším, co souvisí s  kultivovaným 
hudebním projevem.

To, že naše děti nezahálí ani v soutěžení, dokázala účast nejlepších prací ze všech 
oddělení v rámci soutěže „Sportujeme rádi“. S chutí sobě vlastní se děti také pustily 
do podzimního vaření dýňové polévky (s vydatnou pomocí paní učitelky) a samo-
statně si počínaly jako hlavní tvůrci zdravé jablkové přesnídávky.

Broučci na dosah a další kulturní aktivity
Na konci měsíce října jsme společně vyrazili do pěkného prostředí havlíčkobrod-

ské galerie, kde byl pro nás připraven doprovodný program k výstavě knižních 
ilustrací knihy Jana Karafi áta „Broučci“. Děti zaujal jak poutavý výklad, tak hlavně 
možnost vlastního výtvarného vyjádření. K celkové spokojenosti přispěly nejenom 
unikátní prostory původní středověké budovy, ale i milý a vstřícný přístup pracov-
níků galerie.

I přes sychravé počasí nás to táhlo ven i po skončení školky, kdy byly pro některé 
děti a jejich rodiče připraveny drakiády se soutěžemi a tradičním opékáním buřtů. 
Všichni se můžeme těšit na další pravidelné kulturní představení - tentokrát z díl-
ny nadaného loutkoherce Honzy Hrubce nebo na návštěvu Horáckého divadla 
v  Jihlavě (představení Autopohádky), další návštěvy knihovny a  jiných institucí. 
V našich pravidelných plánech nebudou chybět cvičení v tělocvičně a další rozmanitá 
skotačení. 

Programy a akce, které připravujeme pro naše malé svěřence, se snažíme kon-
cipovat tak, aby byly pestré, zajímavé a  inspirující. A tak tiše doufáme, že si naše 
děti o pár let později snad vybaví při vzpomínce na školku jen samé na srdci hřející 
zážitky.

Mgr. Jitka Nováková
učitelka MŠ
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Opět stojíme na prahu období, kdy vzpomínáme na své zesnulé. S křesťanskou 
nadějí v opětné shledání a se vzpomínkou oživenou „otisky“, kterými se v nás naši 
drazí zapsali. Na naše zemřelé budeme společně vzpomínat také v našem kostele 
Narození sv. Jana Křtitele. A  to zejména při bohoslužbě 2. listopadu na Památku 
všech věrných zemřelých v 17:00 hodin. Mše svatá bude sloužena za všechny ze-
mřelé. Po bohoslužbě půjdeme průvodem na náš hřbitov, kde budeme v modlitbách 
pokračovat. Jste zváni všichni, ti, kteří se přijdete za zemřelé modlit, i  ti, kteří budete 
tímto způsobem chtít uctít památku svých drahých. 

Akce v listopadu 2016
Návštěvy nemocných: misionáři (7. – 10. 11.)
5. 11. 8:00 h. Sraz k rozeslání s pozvánkami na misie
 8:00 h. – 18:00 h.  Adorace v kostele
 19:00 h. Film pro mládež na faře
6. 11. – 13. 11. Lidové misie ve farnosti
17. 11. 19:00 h. Biblická hodina na faře
18. 11. 19:00 h. Setkání PR a ER farnosti
19. 11. 13:30 h. – 19:00 h.  „Milosrdní jako Otec“ - setkání vikariátní mládeže 

Chotěboř
20. 11.  Sbírka na plošné pojištění církevního majetku
 14:30 h. Zakončení roku milosrdenství
 15:30 h.  Sólový koncert Jardy Svobody ze skupiny „Traband“ 

ve farním sále a posezení s tímto hostem při farní kávě.
25. 11. 19:00 h. Setkání mládeže na faře
25. 11. – 27. 11. Výstava betlémů
27. 11.  Žehnání adventních věnců

Poznámky k osobnímu diáři kněží
7. – 11. 11. studijně formační kurz ČBK pro práci s mládeží (adm.)
14. 11.  vikariátní konference Havl. Brod (adm., kaplan)
21. 11.  kněžský den v HK (adm., kaplan)
24. 11.  setkání kněží v Přibyslavi (adm., kaplan, vikariát)
27. – 28. 11.  setkání kaplanů pro mládež Vesmír, diecézní centrum pro mládež 

(adm.)

P. Pavel Sandtner
administrátor farnosti Přibyslav

Milí spoluobčané,
v měsíci listopadu jsou jednoznačně nejdůležitější událostí života místní farnosti lidové misie. Chtěl bych vás povzbudit 

k úvaze, zda by vás nemohla tato událost nějak obohatit.  Nejde snad tolik o to, že bychom slyšeli něco, co jsme nikdy 
neslyšeli. Ale abychom se vystavili Božímu oslovení. Povzbudím vás slovy papeže Františka, jak je pronesl při světovém 
setkání mládeže v Krakově. „Když nás Pán volá, nemyslí na to, co jsme a co jsme byli, na to, co jsme udělali či přestali dělat. 
Naopak: ve chvíli, kdy nás volá, dívá se na všechno to, co bychom mohli dělat, na veškerou lásku, kterou jsme schopni 
prokazovat. On sází na budoucnost, na zítřek. Ježíš tě promítá na obzor, nikdy do muzea.“ 

Co jsou lidové misie?
• jsou pozvánkou k znovu objevení krásy života s Bohem
• je to čas k prohloubení důvěry mezi lidmi
• je to čas věnovaný revizi osobního života
Bližší informace naleznete na www.farnostpribyslav.cz

VINCENTÍNSKÉ LIDOVÉ MISIE - Přibyslav
od 6. 11. do 13. 11. 2016
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Na listopad připravujeme:
Na začátku listopadu se naši Červenokřižáčci chystají na každoroční turnaj v „Člo-

věče, nezlob se“ do Knyku. Držte jim palce!

V neděli 13. listopadu 2016 se na vás budeme těšit na Svatomartinském lampio-
novém průvodu, který každoročně pořádá KVC Harmonie. Od 16 hodin najdete 
naše Červenokřižáčky na parketu v Dobré s aktivitami pro děti.

V pátek 25. listopadu 2016 od 15 do 16 hodin v domě pečovatelské služby se 
opět sejdeme na pravidelném monitoringu glykemického indexu, krevního tlaku 
a Body Mass Indexu.

V sobotu 26. listopadu 2016 nás najdete od 13 hodin na Vánoční výstavě organi-
zované KVC Harmonie ve Starém špitále v Přibyslavi. Připravujeme opět naše výrob-

ky a zároveň dílničky pro 
děti, kde si budou moci 
s našimi Červenokřižáčky 
něco vánočního vyrobit.

Po rozsvícení vánoční-
ho stromku na  náměstí 
v  neděli 27. listopadu 
2016 můžete zamířit 
rovnou na  naši 8. ve-
ganskou večeři od  18 
hodin. Tentokrát ji na-
ladíme vánočně, tak se 
přijďte podívat a  třeba 
i  něco přineste s  sebou. 
Připravte veganské jídlo 
a podělte se s ostatními, 
ochutnávejte nová jídla, 
seznamujte se, konver-
zujte. Zúčastnit se může 
každý!

Přejeme vám krásný lis-
topad!

Za MS ČČK Přibyslav 
Anna Šnýdl Doubková

www.cckpribyslav.cz

Naši milí příznivci,
v pátek 30. září 2016 jsme se už po šesté sešli v přibyslavském 

kulturním domě, abychom společně ocenili dobrovolné dárce 
krve a  poděkovali jim za  jejich nezištnou pomoc. Tentokrát pro nás DS Furiant 
připravil divadelní hru …My vám píchnem ve všem - o třech strašidlech a  jedné 
krásné komtesce, kterou na motivy fi lmové předlohy upravili Karel Březina a Anna 
Šauerová.

Na  pódiu přivítaly naše hosty moderátorky Nela Štefanová a  Kateřina Vacko-
vá. Krátkou řeč pronesli paní Jana Kudlová, předsedkyně Oblastní výkonné rady 
ČČK Havlíčkův Brod, paní ředitelka úřadu Oblastního spolku Havlíčkův Brod Ilona 
Loužecká a místostarosta města Přibyslav pan Michael Omes.

Tentokrát jsme také využili této příležitosti, abychom na pódiu poděkovali dárcům 
z našeho okolí, kteří v letošním roce překonali hranici 80 odběrů, tedy panu Petru 
Pavlíčkovi a  panu Františku Vopršalovi. Panu Pavlíčkovi jsme mohli poděkovat 
přímo na místě. Pana Vopršala navštívila v následujícím týdnu naše předsedkyně, 
aby vyřídila díky osobně. Jsme pyšní, že mezi sebou máme takové zasloužilé dárce 
a oběma jim děkujeme!

Za spolupráci a divadelní přestavení děkujeme KZM Přibyslav, DS Furiant, paní 
Jitce Škaredové a také každoročnímu sponzorovi tohoto představení SC Metal Při-
byslav! A také samozřejmě všem pomocníkům z řad ČČK, bez jejichž zapojení by 
taková akce proběhnout nemohla. Děkujeme a těšíme se na spolupráci a na před-
stavení zase příští rok. 

V pátek 14. října 2016 jsme se společně s Otakárky vydali v rámci akce 72 hodin 
uklízet Přibyslav. Jsme rádi, že jsme se opět zapojili do  tohoto třídenního dobro-
volnického projektu, tentokrát sbíráním odpadků na nejvíce postižených místech: 
pod farou, u řeky, v parku pod zámkem a okolo zámku. Naplnili jsme několik pytlů 
směsí, plasty a také plechovkami. Oproti loňskému roku bylo odpadků podstatně 
méně. Přesto jsme nevěřili, co jsou někteří lidé schopni do přírody odhodit, i když 
mají po ruce koš. Děkujeme všem dobrovolníkům za pomoc!

Na konci měsíce nás čeká ještě kroužek Červenokřižáčků a pravidelný monitoring.

 Divadlo pro dárce krve

Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod

Místní skupina ČČK Přibyslav

 72 hodin
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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.

Co nás v listopadu čeká?
2. 11. 2016 – V knihovně si můžeme i hrát
13. 11. 2016 – Svatomartinský lampionový průvod (parket v Dobré)
26. 11. 2016 – Vánoční výstava (Starý špitál)
setkání – výrobky s podzimní tématikou, písničky, říkadla

Těšíme se na Vás!!! za maminky z KVC Harmonie
Helena Mokrá

HARMONIE
MATEŘSKÉ CENTRUM

KVC HARMONIE a MS ČČK PŘIBYSLAV 
Vás srdečně zvou na: 

 
 
 

 
 
 

v neděli 13.listopadu 2016 od 16.00 hodin 
V Dobré na parketu.  

 
Přijďte s námi oslavit svátek svatého Martina! 

 

Na co se můžete těšit: 

 - lampionový průvod 

 - ohňová show 

 - posílání balónků s přáním Ježíškovi 

 - ochutnávka svatomartinských rohlíčků 

 - občerstvení 

 - doprovodný program 

 

Nezapomeňte si přinést lampion! 

 

Za deště se akce ruší. 

 

Vstupné dobrovolné.   



Spolky LISTOPAD 2016Str. 16

Pomalu se blíží konec roku. Nastává čas nevlídného uplakaného počasí. Sem tam 
se dokonce již objevují sněhové vločky. Příroda se sice ukládá k zimnímu odpočinku, 
to však neplatí o nás. Co jsme pro naše členy připravili na měsíc listopad a prosinec?  
Ve čtvrtek 3. 11. 2016 se ve 14. 00 h. sejde ve velkém sále radnice výbor naší organi-
zace k pravidelnému projednání úředních záležitostí.  S vedoucím kulturního domu 
panem P. Štefáčkem a s vedením KZM Přibyslav jsme se dohodli, že se ve čtvrtek 
24. listopadu od 14.00 h. uskuteční, dnes již tradiční, posezení s písničkou. Zveme 
všechny naše členy, kteří si rádi zazpívají, anebo poslechnou hudbu našeho mládí, 
do bufetu kulturního domu na příjemně strávené odpoledne.  Rádi si přečtete hez-
kou knížku? Hledáte pro někoho blízkého vhodný dárek? Určitě přijďte ve středu 
9. listopadu ve  14.00 h. do  velkého sálu přibyslavské radnice, kde se uskuteční 
autorské čtení s panem Hynkem Schusterem. Seznámí nás se svou novou knížkou 
„Jak jsem potkal…“

A to už se pomalu přiblíží prosinec a doba adventu.  V neděli 27. 11. v 17.00 h., 
když nám to počasí a zdraví dovolí, máme možnost se na náměstí zúčastnit slavnost-
ního rozsvícení vánočního stromu, poslechnout si vystoupení našich dětí a mládeže. 
Hned následující týden, tj. ve čtvrtek 1. 12. se opět sejde náš výbor, aby se mohl 
doladit program adventního předvánočního posezení, které jsme pro naše členy 
naplánovali na úterý 6. prosince od 14.00 hodin ve velkém zasedacím sále radnice. 
Zároveň chceme, jako každoročně, navštívit předvánoční Hlinsko. Zájezd pro členy 
SPCCH ČR ZO Přibyslav je plánován na čtvrtek 8. prosince. Přihlaste se proto co 
nejdříve u paní M. Holcmanové na městském úřadu. Cena pro účastníka činí 60 Kč, 
v ceně je zahrnuta nejen doprava, ale i pojištění účastníka.   

Hezky prožitý podzim bez nachlazení vám všem přeje jménem celého výboru

Věra Schusterová
předsedkyně SPCCH ČR ZO Přibyslav

Setkání se uskuteční 9. listopadu 2016 ve 14.00 hodin 
v zasedací místnosti  Městského úřadu v Přibyslavi

z jeho nové knihy příběhů o setkávání, o radosti i bolesti, ztrátách i obdarování.

SPCCH ZO Přibyslav (svaz invalidů)

Zveme členy i širokou veřejnost 
na autorské čtení Hynka Schustera

Co nového v listopadu?
(svaz invalidů informuje)

Zpravidla se děkuje lidem, kteří udělají něco pro druhé ve  svém volném čase. 
V tomto případě je na místě poděkovat, i když by kdekdo mohl namítnout opak. 

Poděkování se týká výstavby chodníku v  obci Utín. Jde o  projekt, o  který jsme 
usilovali celých deset let a dlouho mu nebylo přáno, a to jak fi nančně  -  několikrát 
musel projekt ustoupit jiným projektům fi nancovaným městem Přibyslav, tak i ad-
ministrativně a technicky.

Je třeba poděkovat všem, kteří se zasloužili o přípravu projektu, těm, kteří pro-
jekt pomohli prosadit, ale i místním – zejména dotčeným sousedům, kteří strpěli 
omezení ve prospěch dobré věci nás všech. Skutečně velké poděkování patří panu 
Martinovi Kamarádovi.

A až budete projíždět  Utínem , možná minete školáky, kteří půjdou po chodníku 
ze zastávky autobusu beze strachu, že spadnou do příkopu.

Za osadní výbor,  
Marie Šimanovská

Poděkování
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Dne 31. 8. 2016 zemřel Ing. Jaroslav Kolek. Byl to obdivovatel přírody, myslivec, 
zahrádkář, a ač sám nevčelařil, na včely nedal dopustit. V roce 2008 při 100. výročí 
„Včelařského spolku pro Přibyslav a okolí se sídlem v Přibyslavi“ nám předal „Ote-
vřený dopis včelařům Přibyslavi a  blízkého okolí“, který je otištěn v  jubilejním 
včelařském sborníku. Děkujeme za něj znovu – nyní po 8 letech. Zde se o něj s vámi 
podělíme, pouze jsme vypustili návod na výrobu jeho medoviny.

Vážení přátelé včelaři!
Pospíchám, abych se zařadil i já ne-včelař do fronty gratulantů k významnému 

a kulatému výročí vaší organizované činnosti, zaměřené k ušlechtilému cíli: pěsto-
vání a zvelebování včelího společenstva.

Včely a  včelaři tu byli dávno před sto lety, ba, jak víme z  dochovaných zpráv, 
dávno před tisíci lety. Včela je tu snad od doby, kdy se zeměkoule uklidnila a vykvetl 
na ní první květ.

A člověk – vykuk brzy objevil, co že se to skrývá za tím hromadným bzučením nad 
vykotlanými stromy a neprodleně začal včely obírat o výsledky jejich práce – o strdí. 
Dlouho za ním lezl po starých kmenech buků, jedlí, dubisek, topolů a nevím čeho 
ještě, než přišel na to, že by bylo pohodlnější, kdyby ty dutiny byly pěkně na zemi, 
pohromadě a při ruce.

Pro své pohodlí se člověk uměl vždycky nadchnout a  kupodivu třeba i  nadřít. 
Tentokrát pracně vykátil ty duté kmeny a získané kláty pěkně narovnal na kraj lesa. 
A ejhle i včely to uznaly za dobré a ochotně se v těch přízemních klátech zabydlely.

Uf! To byla dřina, povzdechl si člověk a začal se postupně pasovat do role jaké-
hosi včelího manažera a stále víc ovlivňoval včelí pracovitost a využíval ji ve svůj 
prospěch. A medu přibývalo. Co s ním? Člověk – koumák si poradil: jednou mu 
do kádě s medem napršelo, med se zředil, napadaly do něj kvasinky (ty jsou všude) 
a vida: med zavoněl jinak a chutnal opojně. Vznikla medovina.

Takhle nějak objevil praotec Noe tajemství vzniku vína. A medovina vznikla ruku 
v ruce s vínem a to tam, kde se révě vinné nedařilo. A vznikla možná dříve, než řím-
ské legie zasadily první keře révy na jižní Moravě a určitě dříve než Karel IV., Otec 
vlasti, osázel kopečky kolem Prahy révou Burgund.

To se týká medoviny staročeské, která u nás byla dokonce dřív než pivo a bývalo 
jí v českých krajích pohříchu hojně.

Vlastně i  já vám tady vyprávím pohádky, které beztak znáte, ale dosud jsme si 
nepřipili na to kulaté výročí, jak je v Čechách dobrým zvykem.

Ale čím? No přece medovinou!
Však už ji někteří z vás úspěšně vyrábí a chutná náramně! To si vyzkoušeli mnozí 

na podzimních výstavách ovoce a medu. Většina z vás ale nemá dosud odvahu, 
i když návodů a receptů jsou desítky. Přitom každému včelaři čas od času přebývá 
něco medu a nechce-li jej zkrmit, neví co s ním. Možná, že ty návody jsou příliš složité.

I  já, ne-včelař, ale kdysi pracovník v oboru kvasné výroby, jsem vyrobil z medu 
nápoj, který moji přátelé chválí. Dovoluji si proto těm, kteří ještě nezkusili a nevědí 
jak na to, prezentovat k vašemu výročí stručné desatero pro výrobu nápoje starých 
Čechů – medového vína.

A medovina je na světě! Může být více nebo méně nasládlá od neprokvašeného 
medu (nikoliv vyloženě sladká!), což se časem ztrácí, neboť medovina i čirá stá-
le nepozorovaně dokváší třeba i 3 roky. Lze ji však v kterékoliv fázi konzumovat 
a každý si vybere svůj typ. Taková lehká medovina má barvu medu, voní použitým 
medem, kde vyniká květová fáze, má lahodnou chuť a obsah alkoholu se pohybuje 
kolem 13% obj.

Včelař si pro sebe nevyrábí medovinu přeslazenou a  doplněnou čistým lihem 
na úroveň likéru, jak vidíme komerční nabídku v obchodech. Vyrábí vlastně medové 
víno tak, jak to dělali staří Čechové. U takové medoviny se dá dobře posedět, dobře 
besedovat, zdravě spát a čile vstávat bez bolesti hlavy či žaludku. Snad jen hlad je 
po ní větší. U medoviny platí Nerudovo: „My nepijeme, abychom se opili, nýbrž svou 
mysl zbystřili a dali vzletu duši své ve sféry vtipu jiskřivé!“

Teprve nyní mi, vážení přátelé včelaři, dovolte, abych vám skleničkou dobré me-
doviny připil na zdraví do dalšího století vaší záslužné činnosti a popřál vám k tomu 
hodně trpělivosti, vytrvalosti a síly, ale také radosti a úspěchů i té sladké odměny, 
kterou vám za vaši péči, práci a lásku včely poskytují.

Sto let je dlouhá doba a nikdo z nás nemůže říci: „Ano, byl jsem u toho…,“ ale te-
prve poslední 2-3 desetiletí se nám otevírají oči nad faktem, že spojení člověk – včela 
není jen v materiální podobě medu a vosku, ale především ve schopnosti včel udržet 
naši přírodu zdravou a krásnou, zabezpečit lidem zdraví a chléb.

Každý rok na jaře postojím pod kvetoucí jabloní a s hlubokou pokorou a úctou 
poslouchám ten chorál života, práce a naděje, který nade mnou zní houslemi, zurčí 
horskými potoky, šumí lesními velikány a bouří životem. Tehdy si říkám: „Ještě není 
zle na Zemi!“¨

Díky vám, včely! Díky také vám, včelaři!
Váš Ing. Jaroslav Kolek

Za posledních 8 let od citovaného výročí nastala řada změn v organizaci spolku 
i v přírodě. Jsou vidět velké lány stejných zemědělských kultur, ze kterých se mohou 
včely radovat jen někdy a krátkodobě. Ještě že tu máme lesy a údolí řeky Sázavy. 
Škoda také, že v sousedství – České Bělé – byl zjištěn mor včelího plodu. Není ne-
bezpečný pro lidi, ale včely musí být likvidovány. I tak stále věříme, že nás včely ještě 
dlouho přežijí.

Ing. Blahoslav Hašek 
Včelařský spolek Přibyslav

Ing. Jaroslav Kolek, včely a včelaři

Letos v listopadu by mu bylo 105 roků. Mezi námi tady na světě mu bylo dopřáno 
žít do 98. To je přece krásné, ne? Zvlášť, když do posledních let byl dobré mysli 
a rozumu. Myslím, že pro Keřkovské bych ani nemusela psát jméno a každý ví, že to 
byl Sixta. Pan inženýr Sixta!

Tady v Keřkově u šlechtění brambor prožil největší část svého života. Přišel po vy-
soké škole. Pocházel z kraje odlišného od Vysočiny - od Poděbrad. Keřkov miloval 
a znal všechny lidi ze vsi. Však jich taky většina tady na šlechtitelské stanici pracovala. 
Do  vsi rád chodíval za  panem Josefem Čejkou, který psal obecní kroniku, aby si 
s ním popovídal. Se zájmem sledoval chod na stanici, na procházky chodíval polními 
cestami, a to zvlášť tam, kde byly vysázeny brambory. Měl upřímnou radost, když 
jeho zásluhou přibyla k odrůdám další nově vyšlechtěná keřkovská odrůda.

Znal perfektně německy, čehož se někdy využívalo při korespondenci se šlechtiteli 
z  NDR, nebo při jejich návštěvách tlumočil. Také neodmítl zájemce o  doučování 
a ochotně němčinu vyučoval. Nebylo mu to zatěžko. Říkal, že si aspoň trénuje mo-
zek. Ten trénoval také luštěním křížovek všeho stupně, kvízů a soutěží v rádiu. Nikdy 
nechtěl televizi. Říkal, že by ho zdržovala. Četl denní tisk a i v tomto věku se zajímal 
o dění v republice. Sledoval, jak se prodlužuje den, znal pranostiky, zapisoval počasí. 
Jak se trošku přehoupla zima, už sháněl vyfouknutá vajíčka, aby je mohl malovat 
na Velikonoce. Nedělal obvyklé kraslice, ale vodovými barvami maloval na vajíčka 
krásné obrázky třeba podle paní malířky Kvěchové, nebo i zvířátka pro děti a samo-
zřejmě květiny. Malovaná vajíčka pak přelakoval, aby byla lesklá a nepustila barvu. 
Nakonec ke každému připevnil stužku a myslím, že v Keřkově nebyla skoro žádná 
domácnost, kterou by o Velikonocích nezdobilo vajíčko Sixtou malované.

Do devadesáti roků řídil auto. Pravda, to už jezdil nejdál tak do Přibyslavi nebo 
do Stříbrných Hor. Tam pracoval na zahrádce u chaty (měl spoustu nádherných 
narcisů) a v zimě tam jezdil krmit ptáčky. Několika kilometrové procházky denně 
pro něj byly samozřejmostí. V případě hodně špatného počasí je nahrazoval chůzí 
po  schodech v  Sativě od  zdola k  sobě nahoru. Šel aspoň 10 x a  dělal si nahoře 
na zábradlí křídou čárky. Od května do října denně - za každého počasí - jezdil plavat 

do rybníka za Stříbrnými Horami. Byl hluboce věřící evangelík a každou neděli jezdil 
do Sázavy do kostela. V zimě si autem netroufal, tak jezdil vlakem z Hesova.

I když žil sám, měl mnoho přátel. Měl přátele i v disentu a pomáhal jim, jak mohl. 
Nejvíce paní Otce Bednářové a paní Martě Kubišové, dokud bydlela v Pohledu. Byl 
sledován STB a často u něho byly dělány prohlídky, jestli nepíše tzv. „samizdaty“. 
Ukrýval je od jiných autorů, ale nikdy nic nenašli. Tak mu alespoň vzali psací stroj. 
Byl šťastný, že se dožil pádu komunismu. Říkával: „Víte, myslel jsem, že se toho už 
nedočkám.“ V Pardubicích měli o něm uloženou pořádnou složku, kde byl sledován 
každý jeho krok. Po pádu režimu měl možnost do ní nahlédnout a vytáhnout, co 
uznal za podstatné. Bohužel, dozvěděl se toho moc a byl překvapen, kolik lidí o něm 
podávalo zprávy na STB a kolik „přátel“ ho udávalo. Řekl, že někdy je lepší nevědět. 
A taky dokázal to, že dělal, že neví. Jeho vzpomínky byly úžasné!

Hodně přátel měl i  v  Přibyslavi. Tam za  války chodil tajně poslouchat Londýn 
a za totality Svobodnou Evropu. No, dalo by se o panu Ing. Sixtovi psát do neko-
nečna a nevím, jestli by se v Keřkově našel člověk, který by mohl říct, že v případě 
potřeby ho Sixta odmítl.

Že to nebyl jen tak někdo, dokazuje to, že je zapsán ve světové organizaci FAO 
(světová organizace pro výživu) jako světově uznávaný šlechtitel. Většinou se o něm 
píše hlavně po této stránce v odborných časopisech. Byl velmi vzdělaný, rozuměl své 
práci a měl ji moc rád. Při tom to byl úžasně skromný člověk, a tak jsem ho chtěla 
po této stránce přiblížit.

Dne 20. 4. 2007 byl odstěhován z Keřkova do Horek u Tábora do rodiny svého 
synovce. Zemřel za dva roky, v červenci 2009, v nedožitých 98 letech. Byli jsme ho 
několikrát navštívit, bylo o něj postaráno dobře. Nestěžoval si, však potají mi řekl: 
„… ale není to Keřkov“. Letos by mu bylo 105 roků.

P. S.  Vzhledem k jeho světovému významu by si možná zasloužil být i čestným ob-
čanem Přibyslavi.

Marie a Vratislav Voralovi

Pan inženýr
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Stručná a  zdánlivě jednoduchá výzva je názvem 
projektu Sjednocené organizace nevidomých a slabo-
zrakých ČR (SONS ČR), který díky dotaci Ministerstva 
práce a sociálních věcí ČR probíhá v jednotlivých kra-
jích již druhým rokem. Celý název zní: Osvěta v oblasti 
nekalých praktik prodejců, proti manipulaci ze strany 
rodinných příslušníků a  dluhové pasti pro seniory 
s těžkým postižením zraku.

Tato problematika se však netýká pouze osob se 
zdravotním postižením, ale seniorů obecně. Proto by 
se mělo o těchto záležitostech více informovat.

Jeden ze seminářů pro Kraj Vysočina se konal v úterý 
6. září 2016 v sídle jihlavské odbočky SONS. Zúčastnili 
se ho místní členové a pracovníci, zástupci z Pelhřimova 
a za naši odbočku Eliška Polanská a Marie Heilandová.

Přednášející lektorky Marie Svobodová a  Petra 
Schejbalová nás v průběhu čtyřhodinového sezení po-
stupně seznamovaly s mnoha nejrůznějšími způsoby 
manipulace, vydírání a podvodů, kterými nepoctivé fi r-
my i jednotlivci klamou, podvádějí a ohrožují důvěřivé 
lidi, především seniory a zdravotně postižené. Obdr-
želi jsme mnoho prospěšných informací, doporučení 
a rad, před čím se mít na pozoru, jak reagovat a bránit 
se. Paní Svobodová uváděla příklady ze života, se kte-
rými se oklamaní svěřili, také jsme si na několika mo-
delových situacích vyzkoušeli svoji vlastní „odolnost“. 
Ovšem něco jiného je odmítat nabídky na  akci, kde 
jste připraveni, realita je skutečně mnohem náročnější.

Hovořili jsme o  návštěvách falešných kontrolorů, 
řemeslníků, vtíravých podomních obchodníků s čím-
koliv atd. Sympatičtí pánové a dámy nabízí zázračné 
polarizační lampy, které vyléčí všechny neduhy. Prý 
nutně potřebujete fi ltr na vodu (stojí sice 23.000 Kč, 
ale pro vás bude za 19.000 Kč!), protože rychlý roz-
bor té, která vám doma teče z kohoutku ukázal, že je 
škodlivá a nebezpečná…

Často lidé nacházeli v  poštovních schránkách ba-
revné letáčky s pozváním na nádherný výlet, spoustu 
dárků a oběd zdarma. Až po čase a po zhlédnutí doku-

mentárního fi lmu Šmejdi, se veřejnost dozvěděla, jakým 
způsobem některé takové akce probíhaly. Že nekoupí-
te? Podepište, musíte. Následovaly výhrůžky, vydírání, 
psychický nátlak, dokonce fyzické násilí. Z usměvavých 
„solidních“ prodejců se rázem stali agresivní vyděrači.

Oblíbeným prostředkem pro nabídky všeho druhu 
je telefon, pevná linka i mobilní. Zúčastnila jste se an-
kety, vyhrála jste cenu v hodnotě 1000, 2000…, přijďte 
si ji tam a  tehdy vyzvednout. Koho by něco takové-
ho nepotěšilo? Výsledkem může být velké zklamání, 
oklamání, podpis nevýhodné smlouvy, fi nanční ztráta, 
otřesný zážitek a v mnoha případech exekuční výměr. 
Není vyloučeno, že je dotyčný výherce informován 
o nutnosti zaplatit darovací daň či DPH. Přijde o 40- 50 
tisíc a výhru nedostane.

Obvyklá situace, zazvoní vám telefon a  příjemný 
hlas se zeptá, zda jste pán - paní XY. Automaticky od-
povíte - ANO. Zní to neuvěřitelně, ale toto vaše ANO 
může být v  sestříhané a  upravené nahrávce telefon-
ního hovoru zneužito a  výsledkem je váš souhlas se 
smlouvou, kterou nelze zrušit! Podobné situace a na-
bídky bychom měli ignorovat, zásadně nesdělovat své 
osobní údaje, ani údaje o jiných osobách. Mohli byste 
se například setkat i s tím, že vám někdo zavolá a před-
staví se jako nově vzniklá pečovatelská služba. Požádá 
vás, abyste byli tak hodní a sdělili mu jména a adresy 
osamělých seniorů, kteří by tuto službu mohli potřebo-
vat. I ve snaze pomoci může člověk udělat chybu, která 
by mohla někomu ublížit. 

Marie Heilandová

Kam se můžete obrátit o radu?
Sdružení českých spotřebitelů, z. ú.
Pod Altánem 99/103, 100 00 Praha 10 – Strašnice
tel: 261 263 574, email: spotrebitel@regio.cz
web: www.konzument.cz

Česká obchodní inspekce – Ústřední inspektorát
Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2
tel.: 296 366 360, web: www.coi.cz
Živnostenské úřady, kde funguje „Spotřebitelský 
ombudsman“ pro spotřebitele, kteří byli oklamání 
na předváděcích akcích.
Občanské sdružení spotřebitelů TEST
spotřebitelská poradna: 299 149 009 (Po-Pá, 9-17)
Linka seniorů
Linka seniorů je bezplatná linka 800 200 007, na kte-
rou můžete kdykoliv zavolat (všední dny a o vánoč-
ních svátcích 8:00 - 20:00).
Obracet se na ni mohou zejména senioři a osoby o se-
niory pečující, ale také osoby v krizi. V provozu je i in-
ternetová poradna na adrese: linkasenioru@elpida.cz. 
BEZPLATNÁ TELEFONICKÁ KRIZOVÁ 
LINKA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 
800 246 642 
• Funguje v nepřetržitém provozu
• Obsluhu zajišťují vyškolení konzultanti 
•  Linka je zřízena zejména pro osoby se zdravotním 

postižením, ale přijímáme hovory a snažíme se po-
skytnout kvalitní službu i osobám mimo tuto cílovou 
skupinu. 

•  Linka je provozována na území celé České republiky
Vysočina
Linka důvěry STŘED – krizová linka, internetové 
poradenství, chat. 568 443 311, 775 223 311
email: linkaduvery@stred.info
provozní doba: po-ne: 8 - 22 hodin včetně svátků
Chat - www.elinka.iporadna.cz
Provozní doba chatu: po + pá + so 19 - 21 hodin, út 
10 - 12 hodin
Senior telefon 800  157  157 (zdarma 24 hodin 
denně). Kontaktovat můžete i  emailem na  adresu 
seniortelefon@zivot90.cz.
DONA linka, pomoc obětem domácího násilí: 
251 51 13 13 (24 hodin denně)
Policie ČR –  158

BRAŇTE SE! (1. část)

Chtěla bych prostřednictvím Přibyslavského občasníku poděkovat pracovníkům 
Městského úřadu v  Přibyslavi - odbor životního prostředí za  rozmístění většího 
množství kontejnerů na  třídění odpadu v  ulici Příkopy. Zvláště pak my, vlastníci 
zahrádek, oceňujeme pravidelné přistavování kontejneru na bioodpad. Je naším vel-
kým neocenitelným pomocníkem.  Jmenovitě děkujeme panu Janů, který se s velkou 
obětavostí stará o jeho odvoz. Díky ně mu se nám ještě nestalo, že bychom neměli 
kam bioodpad odkládat.

Jménem obyvatel ulice Příkopy
Anna Dvořáková

Poděkování

Určitě všichni víte, že je v platnosti zákon, který ukládá mít do konce roku 2016 
revizi kotle na pevná paliva. Protože takový kotel také vlastním, tak jsem začala pá-
trat po kontaktu na fundovaného revizního technika. Když jsem na internetu tento 
kontakt nenašla, oslovila jsem Odbor životního prostředí v Přibyslavi a požádala 
o tento kontakt. Jaké bylo moje překvapení, když mi bylo řečeno, že tyto kontakty 
nemají k dispozici. Připadá mi to velice zvláštní.

Vy, co mě znáte, tak víte, že já se hned tak nevzdám a nakonec jsem si kontakt 
s  velkým úsilím sehnala jinde. Velkým překvapením byla pro mě zpráva, kterou 
jsem četla na teletextu ČT 24 dne 13. 10. 2016. Cituji: „Potvrzení o revizi si bude 
moci od nového roku vyžádat úřad obce. Za neprovedení revize každé 2 roky hrozí 
pokuta až 20 000 Kč.“

Podle mě by obec měla mít tyto kontakty k  dispozici. Jak mají lidé dodržovat 
platné zákony, když nemají přístup k informacím. Pak nám bude řečeno, že nezna-
lost zákona neomlouvá. Celý tento zákon mi připadá nedomyšlený, ale za to naše 
radnice nemůže.

 Jana Höferová

Povinná revize kotlů na pevná paliva

Na poutním místě sv. Anny u Pohledu nedaleko Havlíčkova Brodu vyschl pramen. 
Voda vytékající z hlubin tam měla údajně léčivé účinky, proto je svatá Anna v archiv-
ních materiálech popisována jako jedno z nejdůležitějších poutních míst na Vysoči-
ně. Aktuálně ale z potrubí nic neteče. Obec chce pozvat odborníky a hledat příčinu.

Pramen vody podle starosty Pohledu Milana Klementa (KDU-ČSL)  vytéká pod 
kaplí z železné trubky: „Nejsou ale pamětníci, kteří by věděli, jakým způsobem se 
voda pod kaplí hromadí. Jestli tam je rezervoár, nevíme. V záznamech je napsáno, 
že tam kdysi kopali. Další záznam tvrdí, že to je svedené z nedaleké myslivny. Ne-
daleké v uvozovkách, je to 300 metrů.“

Kaple sv. Anny patří katolické církvi, farnosti Pohled. Starosta Milan Klement chce 
po vodě pátrat. „Budeme muset přesunout oltář, který je v kapli. Pod ním by měl být 
vstup do rezervoáru a při podrobném průzkumu uvidíme, kudy voda do kaple teče. 
Možná je to skrytý pramen, který vyvěrá pod kaplí.“ 

Akce je naplánovaná na začátek listopadu. Na místě bude zástupce farnosti, obce, 
odborná fi rma ale také památkáři a archeologové.
„Zázračná“ voda

O vodě u sv. Anny, kam se každoročně na konci července sjíždějí tisíce poutníků, 
se traduje, že má léčebné účinky.

„Když jsem projížděl, nebylo, abych si nenalil vodu, tuhle zázračnou. A já vidím 
dobře, určitě je zázračná,“ směje se Tomáš z Havlíčkova Brodu.

„Vzali jsme děti a vozík a jeli pro vodu. Je to tam v lese. Voda byla dobrá, ale teď 
ke  konci už to teklo málo. No a  teď musíme jinam,“ konstatoval oslovený Jakub 
Vajda z Pohledu.

Hana Mikulincová

U sv. Anny poblíž Havlíčkova Brodu 
vyschl legendární pramen.
Vodu přijedou hledat odborníci.
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Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP, dovolte, abych vám opět přiblížila naši 
činnost nejen listopadovou, ale ještě si zrekapitulujeme, co se u nás událo v říjnu.

V knihovně probíhal Týden knihoven. Někteří to stihli, a i když vrátili výpůjčky po termínu, 
upomínka jim byla odpuštěna. Je jen škoda, že nepřišli ti, kteří nám knihy dluží již několik let… 
Úvodní říjnový týden se také přišla zaregistrovat jedna nová čtenářka – má tedy registraci 
na jeden rok zdarma.

První říjnové pondělí jsme v knihovně přivítali děti s paními učitelkami z MŠ Nové Dvory. Byly 
u nás poprvé, přijely autobusem a byl to pro ně takový malý výlet. Popovídali jsme si společně 
o knihovně a knihách obecně, děti si potom mohly hrát a samy si knihy prohlížet. Doufám, že 
se jim u nás líbilo a budu se rozhodně těšit na další setkání.

Děti z přibyslavské MŠ nás navštívily hned 6. a 13. října. Přivítali jsme tu Rybičky a Motýlky. 
Děti jsou moc šikovné, mnoho si toho pamatují z minulých návštěv, nováčci se dozvěděli úplně 
nové informace. Vydrží moc hezky poslouchat a pak si pěkně hrají. Těším se na ně zase příště!

Ve středu 5. 10. si tu děti s maminkami z KVC Harmonie vyrobily veselé housenky z kolíčku 
na prádlo. K vidění jsou v dětském oddělení knihovny.  Další setkání jsme naplánovali tradičně 
na středu, 2. listopadu. Srdečně zvány jsou všechny maminky s malými dětmi.

V pondělí 3. října se konala tvořivá dílnička, ve které si děti mohly pomalovat vlastními motivy 
trička. Bohužel, nikdo nedorazil. Později jsme se dozvěděly, že našim „stálicím“ začaly kroužky 
při škole, a proto se jim bohužel pondělní dílničky nehodí. Trička si nakonec děvčata potiskala 
a pomalovala v pátek 14. října odpoledne a na trička dokonce došlo i v pondělí 17., kdy si k nim 
děti ještě vyrobily hlemýždě z kaštanů či housenku. V době psaní tohoto příspěvku ještě nevím, 
kdo bude moci přijít na poslední dílničku, kde budeme tvořit adventní věnečky a také „Čtení 
s porozuměním“ v pondělí 31. 10. Necháme se překvapit. Stejně tak ještě nevíme výherce čte-
nářské soutěže Lovci perel. Absolutního vítěze sice již tušíme, ale ostatní místa se mohou ještě 
změnit. Jména nejlepších čtenářů se tak dozvíte až v prosincovém čísle.

Jak jsem zmiňovala výše, dětem se momentálně nehodí pondělky jako dny vhodné k aktivitám 
v knihovně. Rozhodli jsme se jim vyhovět a  listopadovou tvořivou dílničku tak přesouváme 
na  PÁTEK 25. LISTOPADU OD  14:00 HOD. Budeme společně zdobit perníčky, které si 
samozřejmě budete moci odnést domů. Stejně tak přesuneme i ČTENÍ S POROZUMĚNÍM, 
které se bude tedy konat v PÁTEK 11. LISTOPADU OD 14:30 HOD. Doufáme, že vám pátky 
budou vyhovovat více a moc se na vás v knihovně těšíme.

Říjnová výtvarná soutěž ani knižní kvíz pro děti a dospělé se bohužel zatím nesetkaly s úspě-
chem. Uvidíme, do konce měsíce zbývá ještě deset dní. Na vylosované účastníky samozřejmě 
čeká odměna.

Již celý říjen jste mohli navštěvovat divadelní představení v  rámci přehlídky amatérských 
divadelních souborů Divadelní Přibyslav 2016. Stejně tak můžete činit i v listopadu. Do kultur-
ního domu jste srdečně zváni. Informace o představeních najdete na plakátu v tomto čísle PO.

Od 1. do 21. listopadu můžete také do informačního centra nosit adventní věnce do soutěž-
ní výstavy. Výstava bude poté slavnostně otevřena v neděli 27. 11. v 16:00 hod. ve výstavní 
síni Kurfürstova domu. A potrvá do pátku 6. ledna 2017.

V již zmiňovanou neděli 27. listopadu (první adventní) proběhne v 17:00 hod. na Bechy-
ňově náměstí tradiční rozsvícení vánočního stromu.

Ve sváteční čtvrtek 17. listopadu od 17:00 budeme v kině promítat animovaný fi lm nejen pro 
děti - Robinson Crusoe. Vstupné 50 Kč. Jste srdečně zváni.

A už se pomalu blížíme k měsíci prosinci! V něm se můžete těšit např. na fi lmový klub, tradiční 
přibyslavské peklo v radničním sklepení či vánoční koncert. A stále máte možnost si zakoupit 
náš kalendář na rok 2017.

V knihovně vám také můžeme nabídnout spoustu nových knih! Přijďte se přesvědčit.

Např. od oblíbeného Dominika Dána máme nově knihy „Popel všechny zarovná“, „Uzel“, 
„Krev není voda“ a „Moucha“, od Vlastimila Vondrušky „Jáchymovští démoni“, také tři novinky 
od  Hany Parkánové-Whitton, knihy „Zloději zelených koní“ a „Dešťová hůl“ od Jiřího Hájíčka, 
historický román „Slon ve švestkovém sadu“ od Václava Křístka nebo „Biomanžel“ od Michala 
Viewegha. Ze zahraničních autorů vám udělají radost  dvě novinky od Danielle Steel, dva romá-
ny pro ženy od Elizabeth Haran, detektivka od Petera Maye nebo kriminální román „Bratrstvo“ 
od Johna Grishama. Snad potěší i nový Stephen King, nebo horor „Bába Motyka“ od Marko 
Hautala.

Máme také nové bilingvní knihy a samozřejmě ani děti nepřijdou zkrátka.

Příjemný vstup do adventního času vám přejí všichni zaměstnanci KZM Přibyslav.

Markéta Gögeová
knihovnice

NEPODCEŇUJTE ZA-
BEZPEČENÍ CHAT 
A CHALUP PŘED 
ZIMNÍM OBDOBÍM
KRAJ VYSOČINA: S nadcházejícím 
obdobím se riziko vloupání opět zvyšuje

V letošním roce policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina 
evidují již devadesát osm případů krádeží vloupáním do rekreačních ob-
jektů. Pachatelé majitelům rekreačních chat a chalup při nich způsobili 
celkovou škodu přibližně 1 200 000 korun. S nadcházejícím chladným 
počasím, kdy se chataři a  chalupáři stěhují zpět do  měst, může opět 
takovéto trestné činnosti přibývat. 

Policisté proto upozorňují majitele chat a chalup na možné nebezpečí 
a připomínají základní pravidla pro klidné přečkání nadcházející zimy: 

  Co nejlépe si objekt zabezpečit – nainstalovat elektronické i mecha-
nické zabezpečení, mříže do oken, bezpečnostní zámky, uzamyka-
telné okenice, propojení objektů s mobilním telefonem.

  Nenechávat cennosti a  elektroniku – dražší předměty a  vybavení 
raději odvézt domů. 

  Nepravidelné návštěvy a kontroly - i přes zimní období je vhodné 
jednou za čas zkontrolovat chatu nebo chalupu. Odklizený sníh či 
shrabané listí nevzbuzuje dojem opuštěnosti objektu a  pachatele 
můžou odradit.

  Všímat si okolí - někteří pachatelé si objekty nejprve vytipují. Je dobré 
si všímat pohybu neznámých aut a osob, které nepatří mezi sousedy. 

  Vloupání okamžitě nahlásit a  nevstupovat dovnitř. Pachatel by 
ještě mohl být uvnitř a  fyzicky někoho napadnout. Také by mohlo 
dojít ke zničení stop, které po sobě zloděj zanechal. Je vhodné mít 
od svých věcí faktury, fotografi e a výrobní čísla, která můžou usnad-
nit následné pátraní.

Pachatelé se do chat a chalup vloupají z několika důvodů. Nejčastěj-
ším z nich je odcizení cenností, které si odnesou a pak je prodají nebo 
vymění. Jedná se především o starožitnosti, elektroniku, nářadí, alkohol 
a  oblečení. V  zimním období pak hledají i  místo k  přespání. Používají 
elektrické spotřebiče a topení. K vybavení se chovají bezohledně a často 
zničí to, co nemůžou odcizit. Vypijí alkohol, zkonzumují potraviny, znečis-
tí peřiny, postele a další vnitřní vybavení. Pachatelé majitelům způsobují 
nejen fi nanční ztrátu na  odcizených věcech, ale i  na  poškození oken, 
dveří a vnitřního vybavení. Vloupávají se do objektů za použití násilí a ne-
šetrným způsobem. Mnohdy využijí i nástroje, které naleznou v blízkém 
okolí. Proto by majitelé neměli nechávat neuklizené různé nářadí, jako 
jsou kladiva, sekery a žebříky.  

Policisté v chatových oblastech provádějí preventivní kontroly a hlídko-
vou činnost. Všechny lokality ale zabezpečit nedokáží. V zimních měsících 
jsou kontroly častější a zaměřují se na ně i policejní psovodi. 

Policie doporučuje majitelům rekreačních chat a chalup, aby si před 
ukončením rekreační sezóny a odjezdem do svých domů a bytů pečlivě 
zkontrolovali, zda mají důkladně uzamčené všechny dveře a uzavřená 
okna i okenice. Dále aby se přesvědčili, že nikde nenechali volně odlože-
né žebříky nebo nářadí a odvezli si s sebou své cennosti a věci, ke kterým 
mají osobní citový vztah a nikdy je nenechávali na chatách či chalupách. 
Občasná kontrola a návštěva během zimního období může odradit ne-
nechavé zloděje.   

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Oddělení tisku a prevence

prap. Mgr. Lucie Nykodýmová 
tisková mluvčí

tel: 974 266 207
e-mail: jana.kroutilova@pcr.cz

Advent se blíží
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SLOSOVACÍ KUPÓN č. 11 – říjen 2016
Odpovědi:

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

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

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

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

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

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

Okénko 

do historie

          C
ELOROČNÍ SOUTĚŽ PRO ČTENÁŘE 

 PŘIBYSLAVSKÉHO OBČASNÍKU 

V ROCE 2016 KONČÍ

POSLEDNÍ SOUTĚŽNÍ SNÍMKY Č. 11

OTÁZKY:

�.  Poznáváte muže na těchto fotografi ích?

�.  Co měli všichni společného?

�.  Čím se zapsali do vašeho povědomí a historie našeho 
města?

Vážení čtenáři, 
Kulturní zařízení města Přibyslav pro Vás po celý rok 2016 připra-

vovalo malou soutěž. Každý měsíc jsme v našem periodiku zveřejnili 
vždy jednu fotografi i, více nebo méně známou přibyslavskou tvář, z ar-
chivu městského muzea.  

Vaším úkolem bylo uhodnout, o koho se jedná. V listopadovém čísle 
uveřejňujeme poslední tři fotografi e a budou vylosováni i poslední tři 
výherci. Se všemi úspěšnými luštiteli se budeme těšit na setkání v so-
botu 3. prosince 2016 v 17.00 h. v kulturním domě. Z přítomných pak 
vylosujeme tři absolutní vítěze roku 2016. Máte poslední možnost se 
do naší soutěže ještě zapojit.  

Anna Šauerová
KZM Přibyslav

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. 10
1.  V minulém čísle byla uveřejněna fotografi e Ing. Rudolfa Svobody.
2.  Potkávat jste jej mohli na jeho toulkách přírodou, byl rybářem, myslivcem, 

překladatelem, zajímal se o přírodu a přírodní léčitelství. Mnozí si jej budou 
asi pamatovat i jako externího učitele na přibyslavské základní škole.

3.  Jako vedoucí pracovník laboratoře stál, vedle mnoha dalších, u počátků 
výroby známé Pribinky.

Výherci desátého kola soutěže:
1.  Dagmar Dobrovolná, Chotěboř
2.  Věra Ficbauerová, Keřkov
3.  Dagmar Štefanová, Dobrá
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Kalendář nebo vzpomínka… 
Kalendář je dnes pro nás samozřejmou věcí, která nás provází po celý rok. V době internetu 

a chytrých telefonů má stále svoje nezadatelné místo na našem pracovním stole, na zdi pokoje 
nebo na konferenčním stolku v obývacím pokoji. Do kalendáře si mnozí zaznamenáváme 
narozeniny svých rodičů, dětí, vnoučat, návštěvy u lékaře nebo u holiče. Zapisujeme si, jaké 
bylo právě toho dne počasí, kdy podnikneme výlet s nejlepším kamarádem, kdy půjdeme se 
známými za sportem nebo do divadla. Divadlo…

Právě přibyslavské ochotnické divadlo slaví v příštím roce významné výročí. Je tomu již 
160 let, kdy se na malé jeviště, v domě čp. 60 – u Omesů, poprvé postavili místní nadšenci, 
aby obohatili kulturní život v Přibyslavi. O historii spolku toho bylo již dost napsáno. Proto 
jsme se tentokrát rozhodli vydat obrazový kalendář. Chtěli bychom, aby všem těm malým 
i velkým divadelním hvězdičkám nebo jejich potomkům připomenul oněch 160 let práce, 
nadšení a  zábavy.  Mnozí na  fotografi i najdou své spolužáky, přátele a  známé, mnozí se 
podiví, jaký byl náš dědeček tenkrát fešák a babičce  jak to v tom krásném kostýmu slušelo. 
Jiní zajásají, že se na  fotografi i poznají, některým fotografi e připomene dobu jejich práce 
v ochotnickém spolku, chvíle strávené na  jevišti. Byli bychom rádi, aby kalendář nebyl jen 
obyčejným kalendářem, který po uplynutí roku 2017 skončí v kontejneru na papír, ale malou 
obrazovou kronikou nezištné práce stovek našich amatérských herců. Aby se stal zároveň 
vítaným dárkem pod letošním vánočním stromečkem. Možná se někomu bude zdát cena 
příliš vysoká (140 Kč), ale za dárek, který není pouze na jeden den, ale bude obdarovaného 
provázet po celý rok, to možná stojí. 

Anna Šauerová
ICMM Přibyslav
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HRACÍ
KOUTEK

Pranostiky rokem 

krok za krokem

Milí malí luštitelé, zkuste, zda přijdete 
na řešení několika podzimních hádanek. 
Držíme vám palce!

LISTOPAD

Když na Dušičky jasné počasí panuje,

příchod zimy to oznamuje.

Na svatého Martina kouřívá se z komína.

Na svatého Martina bývá dobrá peřina.

Martin a Kateřina na blátě – Vánoce na ledě.

Na svatou Kateřinu zalezeme pod peřinu.

Svatá Cecílie hroudy v poli sněhem kryje.

Když na Ondřeje sněží, sníh pak dlouho leží.

Listopad je pro některé z nás nejméně oblíbený měsíc. A není se čemu divit. Už 
to jeho jméno nám říká, že padá poslední listí se stromů, po ránu bývá často mlha. 
Fouká studený vítr, prší i několik dní. Občas se přižene už i sníh. Po ránu bývají slabé 
mrazíky. Tráva a poslední květy na zahradách jsou celé bílé od jinovatky. Nedá se nic 
dělat. Ze skříně musíme vyndat zimní bundy, čepice a rukavice. Když jdeme ráno 
do práce nebo do školy, je ještě tma a když se vracíme domů, tak už zase máme tmu. 
Sluníčko moc nesvítí ani nehřeje. Zkrátka je „dušičkové“ počasí. Na začátku měsíce 
listopadu chodíváme na hřbitov častěji než mnohdy během celého roku. Je to proto, 
že se slaví svátek Všech svatých a Dušiček. Vzpomínáme na všechny, které jsme měli 
rádi a kteří tu už s námi nejsou. Jedenáctého listopadu se slaví úplně jiný svátek – 
svátek sv. Martina. Je to den plný veselí, dobrého jídla a pití. Mnohde je to ten správ-
ný čas oslavit posvícení, hody – upéct svatomartinskou husu  nebo svatomartinské 
rohlíčky. Na tento svátek se také poprvé ochutnává mladé víno – Svatomartinské.  

Když otočíme v kalendáři ještě nějaký ten list, zjistíme, že se přiblížila první ad-
ventní neděle. To je čas, kdy se na náměstích a návsích 
poprvé rozsvěcují vánoční stromy, začínají se pořádat 
předvánoční – adventní trhy, výlohy obchodů se rozzá-
ří barevnými světýlky a vánočními ozdobami. Nastává 
čas těšení se na nejhezčí svátky Vánoce. Ale o tom si 
povíme zase příště. Ale co si doma pro potěšení vyro-
bíme, když je venku tak nevlídně? Co si třeba ozdobit 
květináč? 

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

Anna Šauerová
ICMM Přibyslav

1. Kdo bez štětce a bez barvy
 obarví nám celý les?

2. Vzácný bývá  na poušti,
 u nás je ho zatím dost.
 Z oblohy se spouští,
 nejen dětem pro radost.

3. Trochu voda, trochu zem.
 Volá na tebe: Nechoď sem!

4. Dva černí berani
 venku se prohání.
 Jen do sebe růžkem strčí,
 hned z nich voda crčí!

5. Nemá ruce, nemá nohy
 a přeci vrata otevírá.

Listy vpravo si můžete krásně barevně vymalovat!

Dekorativní květináč
Na stůl si rozložíme noviny a na ně papírový ubrousek. Je potřeba, aby byl barevný 

s nějakým dekorem – třeba puntíky. Doprostřed ubrousku postavíme obyčejný, hliněný 
květináč. Celý květináč si potřeme čistou molitanovou houbou, kterou jsme namočili 
v lepidlovém roztoku. Můžeme použít již hotový roztok, který se používá na tapetová-
ní. Pak vezmeme ubrousek a přitiskneme jej na květináč. Dalo by se říct, že květináč 
do  ubrousku zabalíme. Přečnívající papír zahneme dovnitř květináče. Když se nám 
stane, že někde zůstala neobalená místa, ustřihneme si malé kousky z jiného ubrousku, 
kterými prázdná místa zakryjeme. Potom namočenou houbou v lepidle celý květináč 
na povrchu uhladíme. Bude-li květináč sloužit jako obal pro jiný menší, musíme na dně 
propíchnout tužkou otvor, aby měla kudy přebytečná voda při zalévání odtéct. Jestliže jsme si takto vyrobili 
kelímek na tužky nebo pastelky na náš pracovní stůl, otvor na dně můžeme nechat zalepený.

(Řešení: podzim, déšť, bláto, bouřkové mraky, vítr)

1.  Vyrobte adventní věnec, maximálně však tři kusy.
2.  Výběr materiálu i velikost je zcela na vás, fantazii se meze nekladou.
3.  Soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci, ale i celé kolektivy – např. školní třídy, děti z výtvarných kroužků, ze ŠD 

a ŠK či oddělení MŠ atd.
4.  Hotové výrobky doneste od úterý 1. do pondělí 21. listopadu včetně do informačního centra.
5.  Výrobky budou vystaveny anonymně, pouze pod čísly, aby mohli návštěvníci nezaujatě ohodnotit podle nich ten 

nejhezčí výtvor.
6.  Soutěžní výstavu slavnostně otevřeme první adventní neděli, tj. 27. 11. v 16.00 h. ve výstavní síni Kurfürstova domu.
7.  Výstava potrvá do pátku sv. Tří králů 6. 1. 2017.
8.  Po sečtení hlasů proběhne vyhodnocení v  pondělí 9. 1. 2017.
9.  Vylosovaný tvůrce (tvůrci) budou odměněni.

Kulturní zařízení města Přibyslav
vyhlašuje

soutěž pro šikovné ruce a nápadité hlavičky
NEJORIGINÁLNĚJŠÍ ADVENTNÍ VĚNEC

Sice se to bude zdát někomu brzy myslet už teď na Vánoce, když je venku ještě hezky a po zimě není ani památky.
Ovšem chceme dát šanci všem, kteří rádi něco tvoří, vymýšlejí, něco nového a zajímavého vyrábějí. A to není hned ze dne na den. 

Proto, abyste měli dost času na přemýšlení i výrobu, vyhlašujeme podmínky soutěže již teď.

Těšíme se na vaši účast!
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Přibyslavský dvanáctiboj JUNIOR 2016

Pozvánky na sportovní akce

Na této disciplíně poměřilo síly 37 dětí. Počasí nám opět přálo, takže soutěž probíhala v příjemném, pohodovém 
tempu. Odpoledne jsme využili k setkání a poznávání, určitě k dobré náladě přispěly i donesené dobroty rodičů, 
za které velmi děkujeme. Velký dík patří i rodičům, kteří se zapojili do organizace.

NEJMLADŠÍ DĚTI 2010 a mladší
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Kroket Poř. Golf Poř. Petanque Poř. Body z pořadí Body

1. Stehlík Martin 2011 10 1 9 3 124 2 6 100
2. Vrba Matouš 2011 12 5 6 1 58 1 7 95
3. Burda Jakub 2010 11 2 8 2 152 4 8 90

DÍVKY MLADŠÍ 2005 – 2009
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Kroket Poř. Golf Poř. Petanque Poř. Body z pořadí Body

1. Šrámková Lucie 2006 17 4 8 1 134 3 8 100
2. Peňázová Kristýna 2006 10 1 8 1 223 8 10 95
2. Šustáčková Simona 2006 11 2 10 4 192 4 10 95

DÍVKY STARŠÍ 2001 – 2004
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Kroket Poř. Golf Poř. Petanque Poř. Body z pořadí Body

1. Havlíčková Marta 2001 12 1 9 2 160 2 5 100
2. Kalendová Barbora 2004 14 2 10 3 147 1 6 95
3. Stehlíková Natálie 2002 17 3 6 1 162 4 8 90
3. Havlíčková Tereza 2003 17 3 10 3 160 2 8 90

CHLAPCI MLADŠÍ 2005 – 2009
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Kroket Poř. Golf Poř. Petanque Poř. Body z pořadí Body

1. Losenický Petr 2006 15 1 7 1 119 2 4 100
2. Havlíček Radek 2006 15 1 8 2 166 4 7 95
3. Šrámek Matěj 2009 19 4 11 4 97 1 9 90

CHLAPCI STARŠÍ 2001 – 2004
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Kroket Poř. Golf Poř. Petanque Poř. Body z pořadí Body

1. Loužecký Richard 2001 15 1 8 2 60 1 4 100
2. Loužecký Filip 2003 19 2 7 1 123 2 5 95
3. Havlíček Marek 2004 19 2 9 3 142 3 8 90

RODINA
Pořadí Příjmení Body Body

1. Loužeckých I 190 190
2. Havlíčkova II 184 184
3. Peňázova 182 182

9. disciplína – KROKET, GOLF, PETANQUE 24. 9. 2016



Str. 23SportLISTOPAD 2016

Na disciplínu PŘESPOLNÍ BĚH dorazilo 28 dětí. Ráno před závodem pršelo, ale 
počasí se umoudřilo a v době závodu bylo počasí sice chladnější, ale již bez deště. 
Nejpočetnější kategorií byla kategorie NEJMLADŠÍ DĚTI – děti uběhly vzdálenost 
cca 350 m. MLADŠÍ DÍVKY/CHLAPCI překonali vzdálenost cca 700 m a  STARŠÍ 
DÍVKY/CHLAPCI cca 900 m. 

NEJMLADŠÍ DĚTI 2010 a mladší
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Čas Body

1. Flekal Marek 2010 01:15 100
2. Burda Jakub 2010 01:33 95
3. Forst Matouš 2011 01:34 90

DÍVKY MLADŠÍ 2005 - 2009
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Čas Body

1. Peňázová Kristýna 2006 02:16 100
2. Šrámková Lucie 2006 02:25 95
3. Havlíčková Denisa 2009 02:28 90

DÍVKY STARŠÍ 2001 - 2004
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Čas Body

1. Havlíčková Tereza 2003 02:47 100
2. Havlíčková Marta 2001 03:09 95
3. Körberová Aneta 2002 03:13 90

CHLAPCI MLADŠÍ 2005 - 2009
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Čas Body

1. Havlíček Radek 2006 02:03 100
2. Körber Pavel 2005 02:14 95
3. Flekal Jakub 2006 02:28 90

CHLAPCI STARŠÍ 2001 - 2004
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Čas Body

1. Loužecký Richard 2001 03:04 100
2. Loužecký Filip 2003 03:25 95
3. Havlíček Marek 2004 03:30 90

Podrobné výsledky jednotlivých disciplín, celkové pořadí všech závodníků a spoustu 
fotek najdete na našem webu a Facebooku.

10. disciplína – PŘESPOLNÍ BĚH 
2. 10. 2016

Těšíme se na vás při další disciplíně, kterou bude 
VRHAČSKÝ TROJBOJ v neděli 6. 11. 2016 
Tato disciplína se započítává i do KATEGORIE RODINA.

Za pořadatele
Petr Loužecký a Kristýna Loužecká

tel. 732 401 836
Facebook: Přibyslavský dvanáctiboj Junior

 www.cckpribyslav.cz
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3.12.2016 - LIGA VYSOČINY MUŽŮ 
SH PŘIBYSLAV 

 

09:00 SK JUVENIS PŘIBYSLAV : SABOTS JIHLAVA 

10:30 SK JIHLAVA : SNIPERS TŘEBÍČ B 

13:00* SABOTS JIHLAVA : SK JIHLAVA 

14:30* SK JUVENIS PŘIBYSLAV : SNIPERS TŘEBÍČ B 

* … ORIENTAČNÍ ČAS 

 

VSTUP VOLNÝ – PŘIJĎTE FANDIT !!! 

27.11.2016 - LIGA VYSOČINY PŘÍPRAVEK 
SH PŘIBYSLAV 

 

09:00-13:00 TURNAJE SE ZÚČASTNÍ: 

 SK JUVENIS PŘIBYSLAV 

 ASK BYSTŘICE N. P. ORLÍCI 

 FBŠ JIHLAVA 

 SPARTAK PELHŘIMOV 

  

VSTUP VOLNÝ – PŘIJĎTE FANDIT !!! 

Dne 18. června 2016 se konal pod záštitou starostů obcí Dobronín a Ždírec nad D. 
velký mládežnický turnaj Nest a Stavo cup ve fotbale U15. Letos se hrál již 4. ročník.
Do bojů o medaile a krásné poháry zasáhlo celkem 7 týmů, šest z nich bylo z Vy-
sočiny – TJ Slavoj Pacov, FKM Vysočina Jihlava, TJ Jiskra Dobronín, TJ Sokol Bedři-
chov, SK Přibyslav a FK Bohemia Světlá nad Sázavou, jeden mimovysočinský – FC 
Kopřivnice.
Hrálo se systémem každý s každým v příjemné a přátelské atmosféře. Turnaj byl 
velmi vyrovnaný.
Historie z předchozích let z pohledu SK Přibyslav: 1. místo (2013), 2. místo (2014), 
3. místo (2015)

Něco málo o zápasech ze 4. ročníku turnaje:
První zápas naši kluci zahájili remízou s  domácími kluky  TJ Jiskra Dobronín. Při-
byslav byla favoritem, a proto byl zápas divoký, a na klucích byla vidět nervozita 
z  prvního zápasu. Až po  krásné akci, vedené od  vlastní brány, vstřelil uklidňující 
branku Tomáš Krečman. Hra se hned zlepšila. Vedení vneslo do týmu klid. Přesto 
těsně před koncem utkání vstřelil soupeř vyrovnávací branku. Konec zápasu 1:1. 
Kluci byli zklamaní. Ovšem trenéři je nabádali ke klidu, že nic není ztracené. Druhé 
utkání sehrála Přibyslav proti Bedřichovu. Zápas měl „grády“. Byl to velmi vyrovnaný 
boj. Sice měli naši kluci více šancí i více ze hry, ale branku se jim nepodařilo vstřelit. 
Konec zápasu 0:0.
Po zápase nastala chvíle pro trenéry. Vzali si kluky do parády. Kluci totiž byli skleslí 
a zklamaní, že zase nevyhráli. Trenér Petr Růžička jim promluvil do duše v dobrém 
i zlém, vytkl dobré i špatné. Pak jsem si vzala slovo i já jako žena, která s nimi jde již 
od benjamínků. Řekla jsem jim: „Kluci, hrajte jako tým, nahrávejte si, mluvte na sebe 
a hlavně nemachrujte, však ono to půjde.“
Nastal třetí zápas proti FC Vysočina. To byl úplně jiný tým. Kluci hráli jako houslový 
orchestr. Asi si vzali rady k srdci. Hned v první minutě vstřelil první gól Lukáš Bouma. 
Po dalším útoku vybojovali kluci roh, po kterém se trefi l Filip Bačkovský. Třetí branka 
padla po faulu, autor Jakub Bačkovský. Vše završil po individuální šanci Adam Pro-
keš. Přibyslav deklasovala Jihlavu 4:0. To byla nálada po zápasu!

Dalším soupeřem byla Světlá n/S. Vlétli jsme na ně jako tajfun. Hned v první minutě 
se trefi l Adam Prokeš. Kluci byli v euforii z předchozího zápasu. Po krásné akci se 
blýskl dělovou střelou Vojta Němec. Po výkopu brankáře Dominika Marka  unikl A. 
Prokeš a už to bylo 3:0. Vše vypadalo, že je výhra naše. Z protiútoku ale soupeř 
vstřelil branku 3:1. Hra najednou byla nahoru dolů. Z  další střely na  soupeřovu 
branku se míč otřel o konstrukci brány a odrazil se před Adama Doudu a ten vstřelil 
další gól 4:1. Zbývalo 5 minut do konce a soupeř vstřelil branku 4:2. Po minutě to 
bylo už 4:3. Podpora od trenérů byla slyšet přes celé hřiště. Bojujte, zvládneme to, 
kluci, hlavy nahoru, jedeeém. Nakonec vítězství dokázali udržet. Konec zápasu 4:3. 
Všichni jsme si oddychli.
Další zápasy se tak krásně zamotaly, že vůbec nebylo jasné, jak to vše dopadne.
V předposledním utkání proti Pacovu bylo jasné, že pokud kluci chtějí medaili, musí 
vyhrát.  Nastoupili jsme na soupeře, jak se patří. Ve třetí minutě padla po dělové 
ráně Adama Prokeše perfektní branka 1:0. Hra byla krásná na  obě strany. Akce 
střídala akci. Nakonec utkání skončilo 1:0. Radost byla veliká. Hoši poskakovali 
a radovali se, věděli, že budou nejhůře třetí. V šatně se kluci povzbuzovali, že musí 
vyhrát, že můžou být první. Nebylo totiž vše úplně jasné, jak to bude, protože ještě 
následovala další utkání. 
Následovalo poslední utkání proti FK Kopřivnici. My, trenéři, jsme si to ale dobře 
spočítali. Věděli jsme, že nám nebude vadit ani prorážka 2:0, ale klukům jsme nic 
neprozradili a nechali je v napětí, jak to dopadne. Hned ve druhé minutě jsme in-
kasovali 0:1. Hra byla pěkná, šancí bylo dost, ale branka ne a ne padnout. Utkání 
skončilo 0:1. Trenéři se usmívali, já skákala na postranní čáře jako malá holka. Věděla 
jsem, že budeme první.
Po ukončení turnaje přišlo na řadu vyhlášení nejlepšího hráče, brankáře a střelce. 
Poté ještě vyhlášení nejlepšího hráče z každého týmu. Za SK Přibyslav byl zvolen 
hráči z týmu Adam Prokeš, zaslouženě.
Následovalo celkové vyhlášení: 7. místo FK Světlá n/S, 6. místo TJ Jiskra Dobronín, 
5. místo TJ Slavoj Pacov, 4. místo FKM Vysočina Jihlava, 3. místo a bronzové medaile 
TJ Sokol Bedřichov, 2. místo a  stříbrné medaile FC Kopřivnice a  1. místo a  zlaté 
medaile SK Přibyslav. První tři týmy dostaly krásné poháry.

Nest a Stavo cup

(pokračování na str. 25 nahoře)
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Na závěr dostali kluci za šikovnost a bojovnost od nás trenérů (Libor Bačkovský, 
Petr Růžička, Dagmar Bačkovská) dostali šampaňské na oslavu. Škoda jen, že pohár 
neměl víko na sejmutí. Pít „šáňo“ z poháru je nezapomenutelné.
Tímto bych chtěla poděkovat všem klukům za to, jak se umí semknout, když je po-
třeba, a zabrat v ten pravý moment. Zároveň jim přeji hodně fotbalových úspěchů 
v dalších týmech i v osobním životě, neboť někteří jdou do dorostu a do škol a už ne-
musí mít stejné cíle. A trenérům za jejich přípravu na hru, správná slova a trpělivost. 

Za SK Přibyslav Dagmar Bačkovská

Obec Věžnice Vás srdečně zve na 

Vánoční koncert 

Františka Nedvěda 

a skupiny Tiebreak 

pátek 9. prosince 2016 od 19,00 hodin 
sál Kulturního domu ve Věžnici (HB) 

Vstupné v předprodeji 120,- Kč, na místě 150,- Kč, 
Rodinné a seniorské vstupné 100,- Kč 

 
 

Předprodej: Informační centrum Polná nebo Obecní úřad Věžnice,  
tel.: 569 451 268 nebo 725 106 601 

POZVÁNKA NA AKCI(pokračování ze str. 24)
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Ceník inzerce naleznete na www.pribyslav.cz/ceníky
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Brambory konzumní
na uskladnìní

nabízí

OBJEDNÁVKY NA TELEFON
+420 739 691 700
VÌTŠÍ MNOŽSTVÍ PO DOMLUVÌ DOVEZEME.

KCA E
p i  nad 

ø odbìru 5 q

g r a
25 k  zda m

KADEŘNICKÉ SLUŽBY

NATÁLIE  SOBOTKOVÁ
Tel.:  723 258 275

KAŽDÝ ČTVRTEK A PÁTEK

SALON LENKA KRÁLOVÁ, Bechyňovo náměstí 5, Přibyslav

STŘÍHÁNÍ I BEZ OBJEDNÁNÍ

Firma Němec 
 
Vodoinstalace -Topení 
 
Provádí tyto instalatérské práce:                          
                              
- Rozvod vodoinstalace v plastu,kovu 
- Montáž odpadního potrubí z PVC,HT a KG 
- Instalaci ohřívačů,van,klozetů,baterií,sprch.koutů atd. 
- Montáž topení z mědi a plastu  
- Podlahové topení / Alpex,Rehau,Unipipe i jiné / 
- Montáž vodoměrů / repasování zajistíme/ 

  
- Dále nabízíme: 
- Rekonstrukci vodoinstalace v byt.jádře i  stoupaček 
-   Ohřívače vody zn. Ariston, Dražice,Tatramat i jiné 
-   Velká sleva na radiátory zn.Korádo  
- Kotle na tuhá paliva, elektrokotle  
- Koupelnový nábytek dle vl.výběru 
- Zpracování nabídky předem - zdarma 
- Jsme plátci  DPH, 30 let praxe v oboru 
- Tel. 732514783 e-mail : joehit@seznam.cz 
- Krátké dodací lhůty  
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     DIVADLO 
V sobotu 12. 11. 2016 od 18:00 hodin se v kulturním domě ve Věžnici 
uskuteční divadelní představení pod názvem  

„Včera, dnes a zítra aneb nové scénky F. H.“. 
Tento pořad byl sestaven na základě interaktivního divadelního představení, 
které vzniklo ve spolupráci s divadlem SEMAFOR. Oblíbenou dvojici Felix 
Holzmann a František Budín nahrazují nová jména: herec, bavič a imitátor David
Šír a herec a moderátor Miroslav  Reil. Vstupné v předprodeji 50,-Kč. Na 
místě 70,- Kč. Vstupenky v předprodeji možno zakoupit v informačním 
centru v Polné nebo na obecním úřadě ve Věžnici. 

JANÁČEK GALERIE

Vás zve na výstavu

PŘIBYSLAV, Bechyňovo náměstí 20 (výjezd směr Šlapanov)

do 28. listopadu
2016

        PODZIMNÍ
OZVĚNY

POST-
ATOMOVÉ

RENESANCE

Václav
Mach-

Koláčný

www.mach-kolacny.czwww.mach-kolacny.czwww.janacekart.czwww.janacekart.cz

Otevřeno: pondělí až pátek 8:00 - 14:20 / sobota 9:00 - 12:00
(možno také na domluvu na tel. 776 186 530)
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listopad 2016
KZM Přibyslav
I N F O R M U J E

– od 1. listopadu 2016 Rozmísťování kontejnerů na bioodpad Dle rozpisu MÚ Přibyslav
– od 1. listopadu 2016 Burza knih – sleva až 100 % Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. listopadu 2016 Divadelní Přibyslav 2010 - 2015/výstava Kulturní dům KZM Přibyslav
– od 1. listopadu 2016 Městské muzeum – uzavřeno (příprava nové výstavy) Kurfürstův dům KZM Přibyslav 
– od 1. listopadu 2016 Kalendář pro rok 2017 v prodeji Kurfürstův dům a další KZM Přibyslav
– od 1. listopadu 2016 Vyhlášení soutěže – Nejoriginálnější adventní věnec Kurfürstův dům KZM Přibyslav 
– od 1. listopadu 2016 Václav Mach Koláčný/ výstava obrazů Janáček galerie Janáček Galerie Přibyslav
– od 1. listopadu 2016 Nejoriginálnější adventní věnec/ příjem exponátů Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. listopadu 2016 od 14.00 h. Tradiční podzimní sběrová akce/viz plakát Budova ZŠ ZŠ Přibyslav
– 1. listopadu 2016 Svátek všech svatých – obřady dle rozpisu Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 2. listopadu 2016 v 8.30 h. V knihovně si můžeme i hrát Kurfürstův dům KVC Harmonie a KZM Přibyslav
– 2. listopadu 2016 Památka všech věrných zemřelých – obřady dle rozpisu Farní kostel, hřbitov ŘKF Přibyslav
– 3. listopadu 2016 v 17.00 h. Protáhni si kostru - Kondiční cvičení Kulturní dům KZM Přibyslav
– 4. listopadu 2016 v 19.00 h. DP 2016 – Seance/DS ATD. Jihlava Kulturní dům KZM Přibyslav
– 5. listopadu 2016 v 19.00 h. DP 2016 – Ještě jednou, profesore/DS Chátra Sázava Kulturní dům KZM Přibyslav
– 5. listopadu 2016 v 19.00 h. Filmové představení pro mládež ŘK fara ŘKF Přibyslav
– 6. listopadu 2016 od 9.00 h. Dvanáctiboj Junior – vrhačský trojboj Hřiště ul. Nerudova MS ČČK, ZŠ Přibyslav
– od 6. listopadu 2016 od 8.00 h. Vincentínské lidové misie/viz rozpis Farní kostel, fara ŘKF Přibyslav
– 9. listopadu 2016 ve 14.00 h. Jak jsem potkal…/autorské čtení H. Schustera Velký sál radnice SPCCH ČR ZO Přibyslav
– 9. listopadu 2016 od 16.00 h. Kolo pro Afriku/ charitativní akce v Přibyslavi Bechyňovo náměstí OÚ Malá Losenice
– 10. listopadu 2016 v 16.00 h. Koncert žáků ZUŠ, pobočka Přibyslav Kulturní dům ZUŠ, KZM Přibyslav
– 10. listopadu 2016 v 17.00 h. Protáhni si kostru - Kondiční cvičení Kulturní dům KZM Přibyslav
– 11. listopadu 2016 v 14.30 h. Čtení s porozuměním Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 11. listopadu 2016 v 19.00 h. DP 2016 – Předváděčka/ DS Včelinec Zhoř Kulturní dům KZM Přibyslav
– 12. listopadu 2016 v 19.00 h. DP 2016 – Dokonalá svatba/ DS K. Čapka Třešť Kulturní dům KZM Přibyslav
– 13. listopadu 2016 v 9.00 h. Dvanáctiboj – střelba Sportovní hala SZM Přibyslav
– 13. listopadu 2016 od 16.00 h. Svatomartinský lampionový průvod Parket v Dobré KVC Harmonie; MS ČČK Přibyslav
– 16. listopadu 2016 v 16.30 h. Jak na život s Alzheimerem/přednáška Radnice Přibyslav Mě Ú Přibyslav
– 16. listopadu 2016 v 16.30 h. Veřejná debata na zajímavá témata Budova ZŠ ZŠ Přibyslav
– 17. listopadu 2016 v 17.00 h. Robinson Crusoe/ fi lm pro děti Kulturní dům KZM Přibyslav
– 17. listopadu 2016 v 18.00 h. Tradiční setkání u sochy sv. Václava Bechyňovo náměstí MS ODS Přibyslav
– 19. listopadu 2016 od 14.00 h. Pionýrský sedmikvítek/republikové fi nále Kulturní dům Pionýr z. s.; KZM Přibyslav
– 20. listopadu 2016 v 15.30 h. Sólový koncert J. Svobody ze skupiny „Traband“ ŘK fara ŘKF Přibyslav
– do 21. listopadu 2016 Nejoriginálnější adventní věnec/ příjem exponátů Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 21. listopadu 2016 od 14.00 h Předvánoční Vetešárna/viz plakát Budova ZŠ ZŠ Přibyslav
– 24. listopadu 2016 od 14.00 h. Zpíváme si pro radost/pro naše členy Bufet KD SPCCH ČR ZO; KZM Přibyslav
– 24. listopadu 2016 v 17.00 h. Protáhni si kostru - Kondiční cvičení Kulturní dům KZM Přibyslav
– 25. listopadu 2016 v 14.00 h. Dílnička pro všechny děti Kurfürstův dům KZM Přibyslav 
– 25. listopadu 2016 od 15.00 h. Pravidelný monitoring Sál DPS MS ČČK Přibyslav
– 25. listopadu 2016 v 19.00 h. DP 2016 – Zkrocení zlé ženy/ DS J. Poděbradský Polná Kulturní dům KZM Přibyslav
– 26. listopadu 2016 v 11.00 h K Ježíškovi do Betléma/výstava betlémů ŘK fara ŘKF Přibyslav 
– 26. listopadu 2016 od 13.00 h. Vánoční výstava Starý špitál KVC Harmonie; MS ČČK Přibyslav
– 26. listopadu 2016 ve 14.00 h. DP 2016 - Pohádkové čarování s nadílkou Kulturní dům KZM Přibyslav
– 26. listopadu 2016 v 19.30 h. FK – Komorná/fi lm; Toufar/koncert Kulturní dům KZM Přibyslav 
– 27. listopadu 2016 v 8.00; v 9.30 h. Žehnání adventních věnců Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 27. listopadu 2016 od 9.00 h. Florbal – Liga Vysočiny přípravek Sportovní hala SK Juvenis Přibyslav
– 27. listopadu 2016 v 16.00 h. Nejoriginálnější adventní věnec/ zahájení výstavy Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 27. listopadu 2016 v 17.00 h. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Bechyňovo náměstí Mě Ú, KZM Přibyslav
– 27. listopadu 2016 v 18.00 h. 8. veganská večeře Vestibul ZŠ MS ČČK Přibyslav
– do 28. listopadu 2016 Václav Mach Koláčný/ ukončení výstavy obrazů Janáček galerie Janáček galerie P řibyslav
– 1. prosince 2016 v 17.00 h. Protáhni si kostru - Kondiční cvičení Kulturní dům KZM Přibyslav
– 3. prosince 2016 od 9.00 h. Florbal – Liga Vysočiny mužů Sportovní hala SK Juvenis Přibyslav
– 3. prosince 2016 v 17.00 h. DP 2016 – Překvapení nakonec/ vyhlášení vítězů soutěží Kulturní dům KZM Přibyslav
– 5. prosince 2016 od 17.00 h. Peklo 2016 Sklepy pod radnicí Středisko Goliath Přibyslav 


