
PřibyslavskýPřibyslavský
O B Č A S N Í K ROČNÍK 

XXVI
ČÍSLO

312
ZDARMA

1.  Zprávy z radnice

str. 3–7

2.  Pronájem bytu

str. 7

3.  Přibyslavská farnost

str. 9–11

4.  Peklo 2016

str. 14

5.  Tříkrálová sbírka

str. 20

6.  Inzerce

str. 25–27

7.  Pozvánky na akce

str. 27–32

Uzávěrka příštího čísla
je 19. 12. do 12.00 hod.

P R O S I N E C  2 0 1 6

Foto: Michael Omes

www.pribyslav.cz

›› Redakční rada přeje všem čtenářům Přibyslavského občasníku 
klidné prožití svátků vánočních a hodně šťastných dnů 

v novém roce 2017. 
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Divadelní Přibyslav 2016 Foto: Zdeněk Hofman

Vánoční strom Foto: Anna Šauerová

 Knihovnická dílnička - výroba adventních věnců Foto: redakce PO

Seance, DS ATD, Jihlava

Dokonalá svatba, DS Karla Čapka, Třešť

Ještě jednou, profesore, DS Chátra, Sázava

Předváděčka, OS Včelinec, Zhoř



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

Str. 3Zprávy z radnicePROSINEC 2016

S nastávající zimou chci poděkovat odboru správy a údržby majetku a všem jeho 
pracovníkům za probíhající podzimní úklid, který je v tomto období zaměřen přede-
vším na úklid padajícího listí. Úklid probíhá v pravidelných intervalech a myslím, že 
se na vzhledu města podepisuje pozitivně. K tomu, abychom udržovali naše město 
v čistotě, můžete pomoci i vy. Instalovali jsme na některé koše držáky na sáčky na psí 
exkrementy, proto apeluji na  všechny majitele psích miláčků, aby této možnosti 
využívali v případě, že si zapomenou sáček vlastní. 

V letošním roce jsme poprvé rozmístili v několikanásobném rozsahu kontejnery 
na bioodpad. V rámci probíhající přípravy plánu odpadového hospodářství chceme 
vyhodnotit i tuto činnost. V minulosti jsme byli  městem, které mělo jeden z největších 
podílů komunálního odpadu na jednoho obyvatele, a tak doufáme, že nám výsled-
ky roku 2016 ukáží, i díky intenzivnímu svozu bioodpadu, že se v tomto ukazateli 
lepšíme. Je to důležité i pro budoucí cenu za svoz komunálního odpadu. K tomu, 
aby mohla být dlouhodobě nízká, je nutné odpad kvalitně třídit a do komunálního 
odpadu odkládat pouze odpad dále netříditelný.

Blíží se zima a s ní spojené povinnosti zimní údržby. Prosím všechny řidiče, aby 
respektovali předpisy a vyhnuli se parkování v místech, kde by mohli komplikovat 
práce při zimní údržbě města. 

S počátkem nového roku dojde k začlenění Sportovních zařízení města Přibyslav 
do organizační struktury městského úřadu. Detaily schválí rada města po uzávěrce 

Tisková konference 
Ve středu 2. 11. 2016 se konala pravidelná tisková 

konference města Přibyslav. Novináři byli seznámeni 
s následujícími tématy: Zastupitelstvo města Přibyslav 
schválilo obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu. 
Program regenerace Městské památkové zóny města 
Přibyslav byl nově aktualizován a schválen zastupitel-
stvem. Obchod v Keřkově bude mít nového provozo-
vatele, což je pro obyvatele Keřkova jistě dobrá zpráva. 
Starosta města přinesl podrobnosti o investičních ak-
cích v Přibyslavi. Zazněla také informace o moderni-
zaci a  změnách v  programové nabídce přibyslavské 
kabelové televize.

Tiskovou konferenci uzavřelo téma, které souviselo 
s 2. listopadem a Památkou zemřelých, kdy přibyslav-
ská farnost tradičně pořádá průvod pro věřící i  pro 
veřejnost po místním hřbitovu .

Změny v programové nabídce kabelové televize 
Přibyslav

 V pondělí 7. listopadu proběhlo přeladění televizních programů na zařízeních 
v hlavní stanici TKR Přibyslav.

Tato akce byla vyvolána poskytovatelem komunikačních služeb spol. Itself, která 
prováděla úpravu tzv. celé frekvenční mapy. Změny měly za následek nutnost zcela 
přeladit TV přijímače u všech uživatelů, což je nepříjemné a změní se uspořádání 
programů. Navíc se objevila závada ve vedení nízkého napětí, z něhož jsou napájeny 
zesilovače na jedné z větví TKR (ulice Ronovská, Pecháčkova, Lesnická). Závada se 
zjišťovala a postupně odstraňovala. Za důležitou změnu k lepšímu v naší síti považuji 
spuštění nového formátu digitálních programů DVB-T. Celkem 37 programů v tomto 
formátu je náhrada za analogové programy, jejichž vysílání na starých zařízeních je 
neefektivní a nabízí pouze průměrnou kvalitu. Pro nejstarší typy televizorů je v sou-
časné době možné naladit jenom 11 programů v analogu. Pro starší televize, které 
nemají integrovaný přijímač na formát DVB-T, je třeba dokoupit příslušný set top box 
cca za 600 Kč, případně pořídit nový televizor v ceně okolo 5000 Kč. 

Děkuji našim technikům panu Koudelovi a  panu Večeřovi za  náročnou práci 
v  náročném období technických změn začátkem listopadu. Uživatelům komuni-
kačních služeb se omlouváme a  děkujeme za  trpělivost a  pochopení. Uvítáme, 
když nám případné problémy s  kabelovou TV nebo internetem včas nahlásíte 

Frekvence
video/audio

1 ČT 1 S 5 133,25/135,75 B/G ČJ / stereo
2 ČT 2 S 6 140,25/145,75 B/G ČJ / stereo
3 NOVA S 7 147,25/152,75 B/G ČJ / stereo
4 PRIMA S 8 154,25/159,75 B/G ČJ / stereo
5 ČT 24 S 9 161,25/166,75 B/G ČJ / mono
6 ČT D/ART S 10 168,25/173,75 B/G ČJ / stereo
7 ČT sport C 5 175,25/180,75 B/G ČJ / stereo
8 TV Barrandov C 6 182,25/187,75 B/G ČJ / stereo
9 Šlágr TV C 7 189,25/194/75 B/G ČJ / stereo

10 TV Přibyslav C 8 196,25/201,75 B/G ČJ / stereo
11 Noe TV C 9 203,25/208,75 B/G ČJ / stereo

Program Kanál Norma Jazyk / zvuk

Frekvence analogového vysílání od 7. 11. 2016

Úklid podzimní i zimní

Co přinesl listopad

(servis TKR tel.: 720  511  730). Věřím, že provedené technické změny přispějí 
k zlepšení kvality poskytovaných komunikačních služeb a ke spokojenosti uživatelů 
TKR Přibyslav. 

Michael Omes
místostarosta města

tohoto občasníku. Se SZMP se loučí paní Veronika Vošická Buráňová, které tímto 
děkuji za její práci.

Přeji Vám všem klidný čas vánoční, úspěšný start do roku 2017 a v něm mnoho 
zdraví, štěstí i radosti ze života.

Martin Kamarád
starosta města Přibyslav

Foto: Ladislav Hladík
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Cena města Přibyslav
Rada města Přibyslav schválila dne 27. června 2012 Pravidla pro udělování Ceny 

města Přibyslav. Cenu města uděluje město Přibyslav za výraznou aktivitu, mimo-
řádný počin nebo dílo, přinášející prospěch občanům i samotnému městu Přiby-
slav ve  všech oblastech společenského života. Nominace na  udělení Ceny města 
Přibyslav za rok 2016 je možno podávat do 31. ledna 2017. Nominace se podává 
buď písemně poštou, v zalepené obálce označené CENA MĚSTA – NEOTEVÍRAT 
nebo elektronickou poštou na  adresu mesto@pribyslav.cz. Úplné znění Pravidel 
pro udělování Ceny města Přibyslav najdete na  www.pribyslav.cz/legislativa/
pravidla_a_zasady. 

V rámci akce Bezpečná Vysočina provádí Kraj Vysočina distribuci samonavíjecích 
refl exních pásek. Pásky si mohou občané našeho města vyzvednout na podatelně 
Městského úřadu Přibyslav. 

Všem občanům našeho města přejeme příjemné prožití vánočních svátků a hodně 
zdraví a spokojenosti v roce 2017. 

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ

Odbor výstavby a životního prostředí
Aktuální informace o připravované výstavbě v Přibyslavi 
Pod Osivou

V současné době je vyhotovena kompletní projektová dokumentace, jsou vydána 
potřebná územní rozhodnutí a stavební povolení na výstavbu technické infrastruk-
tury a v terénu byly vytyčeny parcely pro výstavbu rodinných domů, které se budou 
prodávat v první polovině příštího roku. O podmínkách prodeje parcel zatím nebylo 
rozhodnuto. Před vlastním výběrovým řízením na dodavatele technické infrastruktu-
ry bude nejdříve vybrán administrátor výběrového řízení, technický dozor investora 
a město jako zadavatel stavby je povinno zajistit i koordinátora BOZP při realizaci 
stavby. Z toho vyplývá, že stavba TI bude zahájena nejdříve na jaře příštího roku.

Již v  dnešní době se zájemci o  stavební parcely ptají, kdy bude možné stavbu 
rodinného domu zahájit. Je tedy vhodná doba informovat budoucí stavebníky, v jaké 
fázi rozestavěnosti technické infrastruktury je možné požádat o vydání příslušného 
povolení na stavbu rodinného domu.

Nejdříve budu citovat stavební zákon, konkrétně co je třeba připojit k žádosti o po-
volení stavby rodinného domu: „…smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní 
a technické infrastruktury nebo plánovací smlouvu, vyžaduje-li záměr vybudování 
nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní a  technické infrastruktury“. Jinými 
slovy to znamená, že v  případě, že potřebná technická infrastruktura ještě není 
dokončena, je možné požádat budoucí správce, případně investory sítí o uzavření 
smlouvy, ve které budou garantovat termín, do kdy bude konkrétní síť kompletně 
dokončena. Toto však není jejich povinnost a většinou odmítají tyto smlouvy uzavírat 
a brát na sebe odpovědnost za termín dokončení stavby.

Další častým důvodem, proč nelze se stavbou rodinného domu začít před do-
končením inženýrských sítí, je pochopitelná podmínka realizační fi rmy na uzavření 
celého staveniště, protože tam má uložený materiál, techniku a odpovídá i za zajiš-
tění staveniště proti vstupu nepovolaných osob. Může se tedy stát, že noví vlastníci 
pozemků nebudou mít umožněn přístup na svoje pozemky až do doby dokončení 
všech sítí.

Z  toho všeho vyplývá, že většinou nelze vydat stavební povolení či ohlášení 
na stavbu rodinného domu před dokončením technické infrastruktury. Je to zároveň 
i ochrana stavebníků, aby nezačali stavět předčasně a např. nepodepsali hypoteční 
smlouvu, aniž by měli jistotu, kdy budou všechny sítě hotovy. Nelze totiž hotovou 
stavbu rodinného domu zkolaudovat dříve, než je povoleno užívání i potřebné tech-
nické infrastruktury. Pokud si toto stavebníci neuvědomí, stává se, že musí platit 
bance penále jen proto, že se stavba třeba jen části technické infrastruktury neče-
kaně protáhla a tudíž bance nemohou doložit povolení užívání ani zcela dokončené 
novostavby domu.

Jestliže vše, co souvisí s plánovanou stavbou technické infrastruktury, bude probí-
hat bez problémů, je možné počítat se zahájením stavby rodinného domu v lokalitě 
Pod Osivou nejdříve na podzim příštího roku. Po zakoupení pozemku bude tedy 
dost času na vypracování projektu a přípravu dalších podkladů k vydání povolení 
na stavebním úřadu. 

Ing. Martin Firla
 vedoucí OVŽP

Odbor správy a údržby
Díky příjemnému počasí byly dokončeny úklidové práce veřejných prostor (úklid 

spadaného listí) a úklid cyklostezky. Náš vozový park i skladové zásoby na posyp 
jsme připravili na zimní údržbu. 

S  nastávajícím zimním počasím bych chtěla zároveň touto cestou upozornit 
na  parkování vozidel pouze na  vyhrazených místech, aby bylo možno provádět 
bezproblémové odstranění sněhu. 

Vlídné počasí začátkem měsíce nám nadále přálo pro zemní práce. Na požadavek 
osadního výboru jsme rozšířili veřejné osvětlení v „ouvoze“ do Dobré. Opravili jsme 
propadlý kanál v komunikaci v Ronově nad Sázavou před bytovým domem č. p. 15, 
který je v naší správě. Byl nám nahlášen špatný odtok vody z prostoru čerpání vody 
na místním hřbitově, kde bylo stávající zatrubnění prorostlé kořenovým systémem 
stromů. V součinnosti s fi rmou provádějící zemní práce pracovníci odboru závadu 
odstranili. Během měsíce listopadu byly nahlášeny poruchy veřejného osvětlení 
v Přibyslavi a v místní části Ronov nad Sázavou, které byly též odstraněny.

V rámci investičních akcí – byly převzaty opravy komunikací v místních částech 
Dobrá, Keřkov a Utín. Zhotovitelem byla na základě výběrového řízení společnost 
M – SILNICE Havlíčkův Brod. Dále byla převzata parkovací místa v  ulici Tržiště. 
Stavba je před kolaudací a jejím zhotovitelem byla společnost ECOSTONE Havlíčkův 
Brod. 

Z oblasti bytového hospodářství – v současné době je volný byt v nástavbě s fi -
nanční spoluúčastí v Nerudově ulici č. p. 663, informace jsou podány v  inzerátu 
v tomto čísle občasníku.

Na přelomu listopadu a prosince jsme instalovali vánoční výzdobu města a zdobili 
vánoční strom na Bechyňově náměstí. 

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSU

Odbor hospodářsko-správní
Rozpočet města

Zastupitelstvo města na svém 17. veřejném zasedání dne 19. října 2016 schvá-
lilo rozpočtové opatření č. 6 k  rozpočtu města na  rok 2016. Rozpočtové příjmy 
města po  tomto rozpočtovém opatření dosáhly 79  095  462,20 Kč a  výdaje 
88 433 333,73 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří fi nancování. 

V rámci rozpočtového opatření č. 6 došlo ke zvýšení příjmů o 1 765 436 Kč a to 
především z důvodu úpravy dle skutečného plnění u daně z příjmu právnických osob 
o 1 000 000 Kč a daně z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů o 100 000 Kč, 
dotace Ministerstva kultury na kostel sv. Jana Křtitele ve výši 400 000 Kč a dotace 
na projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina ve výši 218 862 Kč. 

Největší výdajovou položkou rozpočtového opatření č. 6 jsou výdaje na  koupi 
pozemků Pod Osivou ve výši 6 499 770 Kč, vícepráce dle položkového rozpočtu 
na  ZUŠ ve  výši 1  015  621 Kč, dotace SK Přibyslav na  nákup autobusu ve  výši 
350 000 Kč a výdaje na sběr a  svoz ostatních odpadů z důvodu zvýšení četnosti 
odvozu zeleně a počtu sběrných nádob na tříděný odpad ve výši 128 000 Kč.  

Kapitálová rezerva je po RO6 ve výši 7 046 514,24 Kč.

Plnění rozpočtu města k 31. 10. 2016 je následující:
Daňové příjmy činí 56 160 307,96 Kč, tj. 92,03 % rozpočtovaných daňových pří-

jmů. Nedaňové příjmy jsou ve výši 2 973 644,32 Kč, kapitálové příjmy 1 031 269 Kč 
a přijaté transfery 5 283 996,64 Kč. Příjmy celkem ve výši 65 449 217,92 Kč tvoří 
82,75 % schváleného rozpočtu.

Celkové výdaje jsou ve výši 44 153 617,20 Kč, což je 49,93 % schválených výdajů 
na letošní rok. Běžné výdaje k 31. 10. 2016 činí 33 812 700,25 Kč, kapitálové výdaje 
pak 10 340 916,95 Kč. 

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS

Pečovatelská služba Přibyslav
V měsíci listopadu probíhal provoz pečovatelské služby bez vážných potíží, které 

by ovlivnily poskytování služeb. Jako každý měsíc i v listopadu proběhl ve společen-
ské místnosti střediska pečovatelské služby ve spolupráci s místní skupinou ČČK mo-
nitoring. V týdnu od 7. listopadu v rámci Vincentínských Lidových Misií navštěvovali 
obyvatele domů s pečovatelskou službou v jejich domácnostech misionáři, řádové 
sestry a duchovní. Tato duchovní návštěva měla u našich obyvatel veliký ohlas, a tak 
misionáři navštívili opravdu hodně domácností. Následně v  sobotu dne 12. 11. 
2016 odsloužili misionáři ve středisku pečovatelské služby mši svatou. Po mši svaté 
následovalo pro všechny zúčastněné malé posezení s drobným pohoštěním. Myslím, 
že se celá akce vydařila, a tak bych chtěla poděkovat všem zúčastněným a hlavně 
pečovatelkám za pohoštění a přípravu celé akce.

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV
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V průběhu listopadu byly odeslány veškeré materiály a statistické výkazy o posky-
tované sociální službě na Krajský úřad Kraje Vysočina v Jihlavě. Tyto údaje si krajský 
úřad vyžádal v rámci systému reportu dat o poskytovaných sociálních službách.

Dále byla také dne 8. 11. 2016 podána přes internetovou aplikaci OK služby - Po-
skytovatel „Žádost o dotaci na poskytování sociální služby na rok 2017“. Dotace je 
určena pro poskytovatele sociálních služeb určených pro obyvatele Kraje Vysočina 
formou příspěvku na vyrovnávací platbu.

V měsíci listopadu také proběhlo výběrové řízení na pozici „pečovatelka“. Výběro-
vá komise na základě pohovorů s uchazečkami vybrala slečnu Jaroslavu Vomelovou. 
Chtěla bych jí popřát, aby se ji v nové práci a v novém kolektivu líbilo a aby jí její práce 
uspokojovala a naplňovala.

Po  celý prosinec bude probíhat provoz pečovatelské služby bez větších změn. 
O vánočních svátcích pak budeme zajišťovat služby v časovém rozmezí jako v ne-
děli, tj. od 16:30 – 18:00 hodin. V týdnu mezi svátky od 27. prosince budeme 
pro naše klienty zajišťovat v případě jejich zájmu obědy z restaurace U Kubínů. 
Začátkem prosince budou naši klienti osloveni a  v  případě zájmu jim pak bude 
zhruba v polovině měsíce předán jídelní lístek. Dále také v tomto týdnu bude odpo-
lední směna zajištěna formou pohotovosti, tudíž bude v tomto týdnu provozní doba 
s třediska pečovatelské služby od 6:30 – 15:00 hodin. 

V týdnu před Vánocemi proběhne ve středisku pečovatelské služby tradiční večeře 
a posezení pro obyvatele DPS. 

Ve spolupráci s místní římskokatolickou farností proběhne v domě s pečovatel-
skou službou v sobotu 3. 12. 2016 od 9:00 hodin adventní mše svatá. Všichni jste 
srdečně zváni.

V měsíci prosinci se nebude konat pravidelný monitoring ČČK. 

Závěrem bych Vám všem chtěla popřát krásné a  požehnané Vánoce, spoustu 
radosti, vánoční pohody a kouzelné atmosféry. Ať se k Vám v roce 2017 štěstí ne-
obrací zády!

Martina Veselá DiS.
vedoucí PS

Podle „Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Přibyslav“, schválených za-
stupitelstvem města, lze dotaci poskytnout fyzické nebo právnické osobě na základě 
písemné žádosti, jejíž vzor je umístěn na webových stránkách města Přibyslav, poda-
né v termínu do 31. prosince předchozího roku. V odůvodněných případech může 
rada nebo zastupitelstvo města rozhodnout i o žádosti podané po tomto termínu.

Dotace je fi nanční částka poskytnutá žadateli na základě rozhodnutí ZM nebo RM 
na pokrytí nákladů žadatele souvisejících  s konkrétní jednorázovou akcí pořádanou 
žadatelem nebo na pravidelnou činnost žadatele (podporu činnosti).

Město Přibyslav poskytuje ze svého rozpočtu dotace především na: kulturu, sport 
a tělovýchovu, spolkovou činnost, humanitární pomoc, sociální služby, děti a mlá-
dež, seniory.

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

Žadatelé předkládají žádosti na  předepsaném tiskopise, který je k  dispozici 
na  http://www.pribyslav.cz/formulare-ohs/ds-18914/p1=11361. Bližší informace 
jsou uveřejněny na www.pribyslav.cz/legislativa/pravidla a zásady/2016 - Zásady 
pro poskytování dotací.

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS

Poskytování dotací z rozpočtu města 
Přibyslav

V listopadu jsme zaznamenali, kromě běžných dotazů z řad veřejnosti, také pří-
pady, kdy lidem důchodového věku nevzniká nárok na starobní důchod. Je to veliký 
problém, neboť seniorům pak nezbývá, než přežívat ze sociálních dávek. Případné 
umístění v  domově pro seniory je pro ně téměř nemožné, neboť nemají fi nance 
na úhradu pobytu. Je třeba si uvědomit, že nárok na starobní důchod nevzniká au-
tomaticky, ale splněním zákonných podmínek. Těmi je dosažení důchodového věku, 
ale také získání potřebné doby pojištění. V případě, že jsou lidé evidováni na úřadu 
práce mnoho let a to bez podpory v nezaměstnanosti, započítávají se z této doby 
pouze 3 roky pojištění. Na to by měl pamatovat každý, kdo se vyhýbá zaměstnání 
a žije v přesvědčení, že „stát se vždy postará”. 

Dne 16. 11. 2016 nás na městském úřadě navštívily kolegyně z Alzheimer poradny 
Vysočina, které si připravily přednášku na téma „Jak na život s Alzheimerem”. Tím-
to bych chtěla poděkovat všem posluchačům, kteří se dostavili a projevili zájem. 
Od prosince budou probíhat bezplatné Alzheimer poradny v Přibyslavi v budově 
městského úřadu. Pracovnice poradny vám budou k dispozici každý třetí čtvr-
tek v měsíci. První konzultace proběhne 15. prosince 2016 od 13 do 16 hod. a je 
nutné se na ni předem objednat na tel. 561 111 323 nebo 733 629 018 nebo přes 
e-mail: rypalova.m@alzheimerporadnavysocina.cz. 

Více informací naleznete na www.alzheimerporadnavysocina.cz.
Na závěr považuji za nezbytné zmínit úskalí, které v prosinci provází řadu rodin. 

Blíží se vánoční čas, čas kdy si plníme přání a děláme radost hlavně dětem. Je to ale 
také čas, kdy mnohdy lidé řeší nedostatek fi nancí půjčkami, často dosti nevýhodný-
mi a dostávají se tak do ještě větších problémů. Prvenství v sociálně nepříznivých 
situacích stále zaujímají situace spojené s dluhy, následnou exekucí, rizikem ztráty 
bydlení a  tím i  rozpadem rodiny. Tímto apeluji na  neuvážené jednání pořizovat 
vánoční dárky na dluh. Myslete na to, že vám může vypovědět zdraví, můžete se 
dostat do platební neschopnosti a jediný podpis vám změní celý život. 

Přeji vám příjemné prožití vánočních svátků a pomocnou ruku i v novém roce.
Lenka Vaverková, DiS.

sociální pracovník

Sociální práce

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

 56/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravený program veřejného zase-
dání dne 19. 10. 2016.
Termín: 19. 10. 2016
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

57/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr prodeje pozemku parc. 
č. 18/1 o výměře 72 m2 v k. ú. Utín a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední 
desce po dobu 15 dnů.
Termín: 31. 10. 2016
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

58/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. 
č. 954/1 o výměře cca 90 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 12 hlasy, 0 proti, 2 zdržel se

59/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav ruší usnesení č. 60/2012 ZM ze dne 27. 6. 2012.
Termín: 30. 11. 2016
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

60/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr prodeje pozemků parc. 
č. 1734/3 o výměře 142 m2 a parc. č. 1734/8 o výměře 63 m2 v k. ú. Přibyslav 
a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 30. 11. 2016
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

61/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej pozemku parc. č. 2167 o vý-
měře 75 m2 v k. ú. Přibyslav panu (z důvodu ochrany osobních dat byly úda-
je odstraněny), 582 22 Přibyslav za kupní cenu 7.660 Kč. Náklady spojené 
s koupí, kromě daně z nabytí nemovitých věcí, hradí kupující. Pokud příslušná 
smlouva nebude uzavřena do  šesti měsíců od  19. 10. 2016, toto usnesení 
pozbývá platnosti.
Termín: 19. 04. 2017
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

62/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje koupi pozemků parc. č. 933/2 o vý-
měře 209 m2, parc. č. 945/2 o výměře 274 m2 parc. č. 945/3 o výměře 271 m2, 
parc. č. 951/1 o výměře 36 194 m2 a parc. č 1705/1 o výměře 33 m2 v k. ú. 
Přibyslav od paní (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny), 
250  85 Úvaly za  kupní cenu 4.742.070  Kč. Náklady spojené s  koupí hradí 
kupující. 
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

63/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje koupi pozemků parc. č. 951/26 o vý-
měře 1 900 m2, parc. č. 963/62 o výměře 10 115 m2 a parc. č. 963/79 o výměře 
540 m2 v k. ú. Přibyslav od pana (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje 
odstraněny), 565 01 Choceň za kupní cenu 1.757.700 Kč. Náklady spojené 
s koupí hradí kupující.
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

Usnesení Zastupitelstva města 
Přibyslav ze dne 19.  10. 2016

(pokračování na str. 6)
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64/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.1/2016, 
o nočním klidu.
Termín: 01. 11. 2016
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, 1 proti, 2 zdržel se

65/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav rozhoduje v souladu s ustanovením § 84 odst. 
2 písm. e) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v úplném znění, o zrušení právnické 
osoby Sportovní zařízení města Přibyslav, s.r.o., s tím, že veškerá práva a po-
vinnosti této společnosti přejdou na město Přibyslav.
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Martin Kamarád
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

66/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav pověřuje Radu města Přibyslav zajištěním veš-
kerých úkonů potřebných k realizaci rozhodnutí o zrušení společnosti Spor-
tovní zařízení města Přibyslav, s.r.o.
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Martin Kamarád
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se 

67/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav souhlasí s tím, aby Rada města Přibyslav uza-
vřela smlouvu o právní pomoci na realizaci usnesení Zastupitelstva města Při-
byslav č. 66/2016 s Advokátní kanceláří JUDr. Lubomír Málek, JUDr. Marcela 
Málková, Havlíčkův Brod.
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Kamarád Martin 
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se 

68/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje aktualizovaný Program regenerace 
Městské památkové zóny Přibyslav.
Termín: 19. 10. 2016
Zajistí: Omes Michael
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

69/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Přibyslav SK PŘIBYSLAV, z. s., Husova 302, 582 22 Přibyslav, IČO 60126205 
ve výši 350.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 37/2016.
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, 0 proti, 6 zdržel se

70/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o po-
skytnutí dotace z rozpočtu města Přibyslav 36/2016 mezi městem Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a Římskokatolickou 
farností Přibyslav, Kostelní 267, 582 22 Přibyslav, IČO 60128283, jejímž před-
mětem je získání fi nančního příspěvku v  rámci Programu regenerace MPR 
a MPZ v roce 2016 ve výši 483.855 Kč. 
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

71/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje dodatek č.  4 ke  smlouvě o  dílo 
č.  2016/002 „Stavební úpravy družiny na  ZUŠ Přibyslav“, uzavřené mezi 
městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 
a fi rmou EMH stavební CZ s. r. o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8, 
IČO 01972197.
Termín: 31. 10. 2016
Zajistí: Kamarád Martin
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, 1 proti, 1 zdržel se

72/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 093/
GAIR/2016 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a  společností STRABAG a.s., Na  Bělidle 198/214, Praha  5, 
150 00, IČO 60838744.
Termín: 21. 10. 2016
Zajistí: Kamarád Martin
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

73/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravené rozpočtové opatření 
č. 6/2016 k rozpočtu města Přibyslav na rok 2016.
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, 0 proti, 2 zdržel se

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

 202/2016 Rada města Přibyslav schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 201606/05 
mezi objednatelem městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a  zhotovitelem společností ECOSTONE s.r.o., Dobrovského 
2366, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 28796331.
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

 Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 27.  10. 2016

 203/2016 Rada města schvaluje „Projekt převodu jmění na  společníka“ se zanikající 
společností Sportovní zařízení města Přibyslav, s.r.o. IČO 27513068 a s pře-
jímajícím společníkem město Přibyslav, IČO 00268097.
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

 Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 02.  11. 2016

 204/2016 Rada města Přibyslav uděluje souhlas pro výkon funkce manažerky projektu 
pod názvem „Moderní formy výuky MŠ Přibyslav“ ředitelce Mateřské školy 
Přibyslav Mgr. Naděždě Štouračové. 
Termín: 15. 12. 2016
Zajistí: Mgr. Naděžda Štouračová
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

205/2016 Rada města Přibyslav uděluje souhlas Mateřské škole Přibyslav k  čerpání 
mzdových prostředků na chůvu z fondu odměn a to na nezbytně nutnou dobu 
do obdržení fi nančních prostředků z MŠMT v rámci projektu „Moderní formy 
výuky MŠ Přibyslav“.
Termín: 15. 12. 2016
Zajistí: Mgr. Naděžda Štouračová
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

206/2016 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene - 
služebnosti č. IV-12-2013288/VB/1, Dolní Jablonná, lokalita 4 RD, p. č. 2159, 
knn k tíži pozemků ve vlastnictví města Přibyslav parc. č. 2159/5, 2160, 2149, 
2094 v  k. ú. Dolní Jablonná mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 
874/8, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín, IČO 24729035, spočívající v právu 
zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy, prová-
dět její úpravy za  účelem obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její 
výkonnosti, včetně jejího odstranění, v rozsahu dle geometrického plánu číslo 
237-733/2015. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene je v zákon-
né výši 2.560 Kč + DPH. 
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

207/2016 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu na dobu 
určitou ze dne 16. 11. 2015, kterou uzavřelo město Přibyslav, Bechyňovo ná-
městí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 s paní (z důvodu ochrany osobních 
dat byly údaje odstraněny) na byt č. 6 v domě Přibyslav, Příkopy 485, kterým 
se upravuje doba trvání nájmu od 1. 12. 2016 do 30. 11. 2017. 
Termín: 30. 11. 2016
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

208/2016 Rada města Přibyslav souhlasí s  uzavřením dodatku č.  9 k  nájemní smlou-
vě o  nájmu a  podnájmu nebytových prostor v  domě Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 18 schválené usnesením č. 143/2008 ze dne 13. 8. 2008 mezi měs-
tem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, IČO 00268097 a Českou republikou - 
Ministerstvem vnitra se sídlem Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČO 00007064, 
kterým bude snížena výše nájemného za užívání veškerých prostor v budově 
Bechyňovo náměstí 18, Přibyslav na 1 Kč za rok 2016. Výše měsíčního nájem-
ného od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019 se sjednává dohodou ve výši 15 Kč/m2 
nebytových prostor. 
Dodatek č. 9 bude uzavřen s Českou republikou - Krajským ředitelstvím po-
licie kraje Vysočina se sídlem Jihlava, Vrchlického 2627/46, 587  24 Jihlava, 
IČO 72052147.
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

209/2016 Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 407 v domě s pečovatelskou 
službou Tržiště 251, Přibyslav paní (z  důvodu ochrany osobních dat byly 
údaje odstraněny), trvale bytem Pivovarská 110, 582 23 Havlíčkova Borová. 
Výše nájemného bude stanovena na 30 Kč/m2 měsíčně, s možností navýšení 
ceny nájmu o míru infl ace vyhlášené ČSÚ. Nájemní smlouva bude uzavřena 
od 15. 11. 2016 na dobu neurčitou. 
Termín: 30. 11. 2016
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

210/2016 Rada města Přibyslav vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor na adre-
se Bechyňovo náměstí 35 v Přibyslavi o velikosti 481,99 m2 na pozemku st. par. 
44/1, 43/2 a 44/1 vše v k. ú. Přibyslav a to za účelem výuky žáků v uměleckých 
oborech a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

  Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 09.  11. 2016

(pokračování ze str. 5)

(pokračování na str. 7)
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211/2016 Rada města Přibyslav neschvaluje výpověď smlouvy o nájmu bytu č. 5 ze dne 
9. 7. 2009 na adrese Ronov nad Sázavou 25, 582 22 Přibyslav paní (z důvo-
du ochrany osobních dat byly údaje odstraněny) a  pověřuje odbor správy 
a údržby majetku, ve spolupráci se sociální pracovnicí, k jednání o vytvoření 
splátkového kalendáře s ukončením splácení dluhu k 30. 6. 2017.
Termín: 30. 11. 2016
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

212/2016 Rada města Přibyslav schvaluje ukončení nájemní smlouvy ze dne 31. 12. 
1999, která byla uzavřena se Základní uměleckou školou J. V. Stamice Havlíč-
kův Brod, Smetanovo náměstí 31, 580  01 Havlíčkův Brod, IČO 72545950 
na nebytové prostory v domě na adrese Přibyslav, Husova 301, a to dohodou 
ke dni 31. 12. 2016.
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

213/2016 Rada města Přibyslav schvaluje ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor 
ze dne 26. 1. 2005, která byla uzavřena s Bc. Jindřichem Mackem, Ronovská 
110, 582 22 Přibyslav, IČO 45911851 na nebytový prostor v domě na adrese 
Přibyslav, Husova 301, a to dohodou ke dni 31. 12. 2016.
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

214/2016 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o  nájmu prodejny o  ploše 
110,43 m2v budově čp. 87 v Keřkově s (z důvodu ochrany osobních dat byly 
údaje odstraněny), 582 22 Přibyslav.
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

215/2016 Rada města Přibyslav souhlasí se záměrem zřízení domova se zvláštním reži-
mem na území obce Sázava u Žďáru nad Sázavou a podporuje jeho zařazení 
do sítě poskytovatelů sociálních služeb Kraje Vysočina.
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Kamarád Martin
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

216/2016 Rada města Přibyslav schvaluje příspěvek na spolufi nancování provedení stu-
die Cyklotrasa Jihlava - Polná - Přibyslav ve výši 20.000 Kč.
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Kamarád Martin
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

217/2016 Rada města Přibyslav schvaluje, na základě žádosti spol. KAM po Česku, pou-
žití znaku města v připravované publikaci „Heraldika“.
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Omes Michael
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

218/2016 Rada města Přibyslav rozhoduje o uložení odpadu „slévárenské písky a popí-
lek“ v předpokládaném množství 700 - 1000 t za cenu 235 Kč bez DPH za 1 
tunu od společnosti Žďárská plynařská a vodařská, Beranových 698, 199 00 
Praha - Letňany, IČO 25531328 na skládku Ronov nad Sázavou.
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Tonar Přemysl
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

Martin Kamarád, starosta  Václav Henzl, radní

 219/2016 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č.  1 ke  smlouvě o  dílo ze dne 20. 
6. 2016 mezi Lubomírem Dvořákem, Mírová 3336, 580  01 Havlíčkův Brod 
IČO 10466452 a městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097.
Termín: 30. 11. 2016
Zajistí: Kamarád Martin
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

 Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 14.  11. 2016

Téma na prosinec:
Dne 17. listopadu oslavovala naše republika státní svátek Den boje za svobodu 
a demokracii.

Zeptali jsme se:
Co pro vás tento svátek znamená?

Ota Benc, za ODS:
17. listopad je státním svátkem, ke kterému má většina dospělé populace nějaký 

osobní vztah. V mém případě rozhodně pozitivní. Mrazivé dny roku 1989 jsem pro-
žíval na vojně v severočeském městě Kadaň a bylo fascinující, jak se během několika 
dnů náš vojenský mikrosvět změnil. Ještě krásnější bylo, že se zásadním způsobem 
změnil život všem lidem v tehdejším  Československu. Každý listopad je pro mne 
připomenutím étosu pravdy, lásky a touhy po spravedlnosti.

Martin Kamarád, za ODS:
17. listopad je pro mne mezníkem, díky němuž mohu v životě dělat svobodně to, 

co chci. Za což jsem nesmírně vděčný. Těžko lze předpokládat, že bych byl jako dítě 
z katolické rodiny přijat na lesnickou školu (kde bylo součástí výuky získání opráv-
nění k držení zbraně), asi bych se nikdy nepodíval do hor, které jsem mohl navštívit 
díky otevření hranic a určitě bych se n emohl zajímat o věci veřejné tak aktivně, jako 
se jimi zabývám.

Marie Křesťanová, za NPP:
Pro mě znamená možnost říci otevřeně svůj názor. Jako dítě jsem žila s pocitem, že 

nevím, co můžu říct nahlas. Při maturitě jsem byla donucena odpovědět na otázku, 
co se stalo v roce 1968 něco v tom smyslu, že jsme byli osvobozeni. A tohle teď my, 
ani naše děti nemusíme – lhát.

Libor Jaroš, za KDU-ČSL:
Tehdy jsem byl na základní škole. Pár dní poté jsme s pár spolužáky začali nosit 

trikolóry, ač to některým pedagogům nebylo po vůli. Jedna nejmenovaná mě tenkrát 
vyvolala a řekla, proč to nosím. Odpověděl jsem, že se mi nelíbí, že na studentský 
svátek mlátí v  Praze policajti studenty… Nedokázala reagovat. Demokracie není 
samozřejmá, braňme si ji.

Michael Omes, za KDU-ČSL:
Tento svátek pro mne představuje vítězství statečnosti, mírumilovnosti a  touze 

po svobodě nad agresí totalitních mocí.  Tak jak před 27 lety bylo neuvěřitelné, že 
náš národ znovu nabyl svobody, tak je nyní neuvěřitelné jednání některých nejvyš-
ších představitelů našeho státu. 

Anna Šnýdlová, za ODS:
Znamená pro mě strašně moc, protože svobodu považuji za jednu z nejvyšších 

lidských hodnot. Zároveň si vzpomínám, jak jsem se tenkrát bála o své studenty 
na gymnáziu, aby nás zase někdo „neosvobodil“ jako v  roce 1968 a nezkazil jim 
život. Naštěstí se tak nestalo a jsem šťastná, že oni, jejich děti i my všichni můžeme 
žít v pravdě a svobodně. 

Jan Thomayer, za NPP:
Svátek 17. listopadu vnímám jako velký milník mezi 

komunistickým režimem a   demokracií.  Jsem vděčný 
všem, kteří jakkoliv  přispěli k pádu komunismu a obdi-
vuji všechny, kteří proti komunismu bojovali. Svoboda 
je přece základní potřeba pro každého z nás. A to vše 
je třeba, zvláště mladším, stále připomínat.

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

Anketa zastupitelů
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Zprávy ze školy
/od konce října do 20. listopadu/

Ve čtvrtek 22. 12. 2016 v 17 hodin se v kostele Narození Sv. Jana 
Křtitele v Přibyslavi bude konat benefiční Adventní koncert.

Pod vedením Ondřeje Štefáčka a za doprovodu Šárky Baštové se Vám opět před-
staví Dívčí pěvecký sbor Prímadonky.  Na koncertu se bude spolupodílet i vokálně-
-instrumentální kvintet Tomáše Jajtnera ve složení Michaela Štefáčková (zpěv), Lea 
Macková (1. housle), Tomáš Jajtner (2. housle), Pavla Ondráčková (příčná fl étna), 
Pavel Linka (kontrabas).   

Na koncertě zazní adventní a vánoční skladby Adama Michny z Otradovic, Fran-
tiška Xavera Thuriho, Charlese Gounoda a Tomáše Jajtnera.   

Srdečně zveme Vás všechny, kteří si chcete zpříjemnit adventní čas, podělit se 
s námi o radost z hudby a zároveň přispět na dobrou věc. Výtěžek z tohoto kon-
certu bude věnován na humanitární pomoc pro trpící v konfl iktech  v  Iráku, Sýrii 
a na Ukrajině.

Za účinkující
Ondřej Štefáček

Pozvánka na Adventní koncert

*  Dne 21. října /byl to pátek/ přijeli za našimi devá-
ťáky zástupci Střední průmyslové školy stavební 
z Havlíčkova Brodu. Byli dva – jeden bývalý absol-
vent oboru pozemní stavitelství, který nyní studuje 
vysokou školu v Brně, a současná studentka lycea, 
naše bývalá žákyně Blažena Trdá. Jejich prezentace 
o škole byla velice zdařilá a dokázali zajímavým způ-
sobem našim žákům přiblížit středoškolský život.

*  První listopadový týden byl ve  znamení sběrové 
akce, za  niž je třeba poděkovat kolegyním M. Zi-
chové, V. Augustové a M. Kasalové.

*  V měsíci listopadu byla zahájena dopravní výchova 
pro 4. třídy.

*  Od  7. 11. do  10. 11. byla završena čtvrtletní klasifi kace a  10. 11. měli rodiče 
možnost seznámit se s průběžnými školními výsledky svých ratolestí na třídních 
schůzkách.

*  Pan učitel Hitzger vyjel s mladými stolními tenisty na turnaj do Havlíčkova Brodu 
ve dnech 8. 11. a 9. 11.

*  Exkurzi do čističky odpadních vod v Havlíčkově Brodě absolvovali dne 9. 11. žáci 
5. A se svou třídní učitelkou Z. Šedovou a pan učitel Šeda doprovázel své žáčky 
z 6. C na exkurzi do bioplynové stanice ve Šlapanově.

*  Pracovníci Centra prevence ze Žďáru nad Sázavou připravili programy pro třídy 
3. C, 4. A, 4. B a 4. C.

*  Dne 17. listopadu si žáci i  pracovníci školy užili volného dne. Členové krouž-
ku Otakárek mohli využít nabídky své vedoucí M. Zichové a zúčastnit se výletu 
do obory v Ronově nad Sázavou.

*  V  pátek 18. 11. uspořádala výchovná poradkyně, paní učitelka Věra Danišková, 
pro žáky 9. ročníku návštěvu Úřadu práce v Jihlavě a exkurzi na Krajský úřad Kraje 
Vysočina. Díky perfektní organizaci se jednalo o velmi zdařilou akci. Třída 9. A si 
svým ukázněným a kultivovaným chováním, zajímavými a fundovanými dotazy 
a hlubokými znalostmi vysloužila pochvalu na obou místech.

Za ZŠ Monika Linková

ŠD a ŠK Přibyslav
pořádají

VÁNOČNÍ VÝSTAVU

Zahájení v pátek 16.prosince 
v 15 hodin

v přednáškovém sále ZŠ
 

vystoupí divadelní a pěvecký 
kroužek

mažoretky
občerstvení a vánoční čaj

výstava prací dětí ŠD a ŠK
čajovna Otakárků

Přelom roku 2016 a  2017 bude pro pedagogický 
sbor učitelů pobočky ZUŠ J. V. Stamice v Přibyslavi vý-
znamný. V závěru roku je totiž čeká dlouho plánované 
přestěhování do  nových prostor pobočky na  Bechy-
ňově náměstí č. p. 35 (prostor bývalé školní družiny). 

Třídy budou svojí velikostí, kvalitním akustickým 
řešením i  moderním zařízením přesahovat mnohé 
hudební školy v  České republice. Projekt, který nyní 
fi nišuje, je nadčasový a bude sloužit i dalším generacím 
po nás. Předně bych chtěl poděkovat městu Přibyslav, 
které se rozhodlo pro tuto výraznou investici a podpo-
řilo ji nemalými zdroji, dále svým kolegům za spoluprá-
ci, neboť se budou v závěru roku stěhovat do nového 
prostředí a  nové třídy „zabydlovat“. Vyučovat zde 
začneme od  úterý 3. ledna 2017 a  žáci přibyslavské 
ZŠ budou mít přístup spojovacím krčkem  z  budovy 
ZŠ do  části, kde bude sídlit pobočka ZUŠ J. V. Sta-
mice Havlíčkův Brod. Přibyslavská veřejnost i  rodiče 
žáků se mohou těšit na den otevřených dveří, který se 
připravuje ve spolupráci města a ZUŠ v měsíci lednu 
2017, více informací Vám přinese příští vydání našeho 
občasníku.

Jindřich Macek
ředitel ZUŠ

Od ledna začne ZUŠ 
v Přibyslavi vyučovat 
v nových prostorách
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Když čekáme důležitou návštěvu, předem se na  ni chystáme. Je-li to obzvlášť 
vzácná návštěva, snažíme se o to víc. Uklízíme, větráme, otíráme prach. Připravu-
jeme chutné pokrmy, převlékáme povlečení a zatopíme možná o něco málo více 
než jindy. Chceme, aby se host cítil co možná nejlépe, protože ho máme rádi. Ten 
příchozí ale může potřebovat něco úplně jiného než servis v podobě pohodlného 
bydla. Přicházející advent by pro nás neměl nikdy být jen polovičatou výzvou. Totiž, 
že na příchod hosta (Ježíška nebo těch, co k nám přijdou) se připravujeme grun-
tovním šílenstvím a častým pobytem v nákupních centrech, nervozitou, jestli je vše 
ve formálně dokonalém stavu. Mohli bychom se zkusit více soustředit na hosta, kte-
rého čekáme. Vnímat jeho slova a gesta. Více se radovat z jeho pouhé přítomnosti. 
Neměli bychom přidávat na tempu a úkolech, ale ubírat. A soustředit se na podstat-
né. Ztišit se, postavit se tomu, jak nám život protéká mezi prsty. Zkusit naslouchat 
lidem okolo sebe, vnímat je, uvažovat o tom, co říkají a snažit se pochopit, co za tím 
doopravdy je. V adventu se chystáme na Narození Mesiáše, který nám přináší zvěst, 
že opravdová láska obstojí i v prostotě, chudobě a pronásledování. A taková láska 

se zakládá na  vzájemném naslou-
chání a věrné přítomnosti. Jsem tady 
a jsem tu pro tebe, abych tě vnímal. 
Chceme se pokusit otevřít svoje uši, 
srdce a mysl. Chceme zkusit vnímat 
a pochopit, co máme připravit a co 
udělat, abychom společné setká-
ní a  oslavu Na rození Páně prožili 
užitečně. Chceme více slyšet jeden druhého, abychom se mohli pod stromečkem 
skutečně potkat a vyjít si vstříc ve svých potřebách lásky. A můžeme jít ještě dál. 
Třeba je někdo, s kým mám problémy. Mohu si ho „adoptovat“. Možná je to právě 
on, ve kterém letos Ježíšek přijde, protože nemá, kde by hlavu složil. Jako tenkrát 
v Betlémě. Může to být člověk blízký i vzdálený. A mohu se takové výzvy chopit velmi 
rozmanitým způsobem.

P. Pavel Sandtner

Adoptuj si Ježíška

Pozvánka –  
doba adventní  

    v přibyslavské farnosti 
 
 

sobota 3. 12. 2016  
9:00 h.  Mše svatá v DPS 
10:00h.   Ministrantská schůzka 
19:00 h. – 20:00 h. Adorace  
 

neděle 4. 12. 2016 
14:30 h. BENEFIČNÍ ADVENTNÍ VYSTOUPENÍ  
pěveckého sboru Svatopluk Žďár nad S.  
Výtěžek poputuje na humanitární pomoc  
postiženým konflikty v Iráku, Sýrii a na Ukrajině. 
 

pondělí 5. 12. 2016 
17:00 h. Mikulášská mše svatá 
 

pátek 9. 12. 2016 
Setkání starší mládeže na faře 
 

sobota 10. 12. 2016  
Duchovní obnova farnosti  
pod vedením P. Jana Linharta 
 

neděle 11. 12. 2016  
Dveřní sbírka na křesťanská média  
(pokladnička v kostele) 
pondělí 12. 12. 2016 
17:00 h. Setkání mladší mládeže na faře  
 

sobota 17. 12. 2016 
13:30 h. – 16:00 h. Předvánoční zpovídání  
(možnost zakoupení knih v kostele) 
od 14:00 h. Živý betlém – doprovodný program  
v 16.00 h. Živý betlém – putování  
do Betléma a narození Ježíška 
 

čtvrtek 22. 12. 2016  
17:00 h. BENEFIČNÍ ADVENTNÍ VYSTOUPENÍ 
dívčího pěveckého sboru Prímadonky  
a vokálně-instrumentálního kvintetu  
pod vedením T. Jajtnera.  
Výtěžek poputuje na humanitární pomoc  
postiženým konflikty v Iráku, Sýrii a na Ukrajině.  
19:00 h. Mše svatá  
 

pátek 23. 12. 2016 
Setkání ministrantů na faře 
 
Mgr. P. Pavel Sandtner 
administrátor farnosti Přibyslav 

Pozvání k společnému prožití  
letošních Vánoc 
do farního kostela  
Narození sv. Jana Křtitele 
 
 

sobota 24. 12. 2016 – Štědrý den  
DĚTSKÁ MŠE SVATÁ VÁNOČNÍ  v 16.00 hodin 
PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ                  ve 24.00 hodin 
 

neděle 25. 12. 2016 – Slavnost narození Páně  
Boží hod 
MŠE SVATÁ       v 8.00, v 9.30, v 18.00 hodin 
(sbírky budou určeny na restaurování křtitelnice) 
 

JESLIČKOVÁ POBOŽNOST  v 16.30 hodin 
 

pondělí 26. 12. 2016 – Svátek sv. Štěpána 
MŠE SVATÁ - Přibyslav   v 8.00, v 9.30 hodin 
         - Žižkovo Pole              v 11.00 hodin 
(sbírky budou určeny na restaurování křtitelnice) 
 

DVEŘE KOSTELA VŠEM OTEVŘENÉ     od 14.00 hodin 
(možnost individuální prohlídky kostela i betléma) 
Zpívejme všichni koledy    v 18.00 hodin 
 

pátek 30. 12. 2016 
OBNOVA MANŽELSKÝCH SLIBŮ  
A ŽEHNÁNÍ MANŽELŮM 
 

sobota 31. 12. 2016 
DĚKOVNÁ MŠE SVATÁ  
A OSLAVA KONCE ROKU NA FAŘE 
 

neděle 1. 1. 2017  - Nový rok 
MŠE SVATÁ      v 8.00, v 10.30, v 18.00 hodin 
 
Na leden 2017 pro Vás připravujeme: 
 

7. 1. Tříkrálová sbírka; hudební vystoupení 
21. 1. Farní ples 
22. 2. Ekumenická bohoslužba 



Farnost PROSINEC 2016Str. 10

Vážení čtenáři,
srdečně Vás všechny, i ty nejmenší, jménem města Přibyslav zveme na malé předvánoční pozastavení a doufá-

me, že si najdete v tyto dny chvilku na setkání s ostatními lidmi dobré vůle a strávíte tak pár pěkných chvil v jejich 
společnosti.

Na co se ještě můžete těšit:
  na andílka, který Vám bude dávat u vstupu Betlémské světlo do Vašich lucerniček 
 na vystoupení scholy Calandrella z Nížkova
 na vystoupení skupiny Rodinky z Polné
 na vystoupení hudební skupiny z Přibyslavi
 na dílničky pro děti
 na ochutnávku čajů a možnost jejich nakoupení
 na prodej perníčků
 na prodej náušnic z FIMO hmoty
  na kováře, ukázku jeho práce a možnost zakoupení jeho výrobků

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

Dále si tu budete moci zakoupit keramiku.

 ŽIVÝ BETLÉM
  cesta Sv. Josefa a Panny Marie z města Nazareta vzhů-

ru do  Judska - do  Betléma v  doprovodu„ŽIVÉHO 
OSLÍKA“ a Betlémského světla

  příchod Sv. Josefa a Panny Marie společně s oslíkem 
do Betléma do města Davidova

  narození Ježíška - přednesení básniček našich dětí 
a předání jejich dárečků Ježíškovi

  příchod Tří králů od východu se sluhy s převzácnými 
dary pro Ježíška

  společné zpívání vánočních koled - společně si u jes-
liček zazpíváme

  andělíček bude rozdávat dárečky našim milým dě-
tem 

  občerstvení bude zajištěno po celou dobu akce jak 
pro děti tak pro dospělé - ZDARMA

za pořadatele
Irena Rezničenková a Marie Blažíčková

Pojďme všichni k Betlému
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Zdá se to být k nevíře, že tomu je letos již 10 let, 
co jsme se poprvé společně sešli v  našem farním 
přibyslavském kostele na zpívání koled. 

Přijměte, prosím, t edy naše pozvání na  jubilejní 
10. ročník tradičního zpívání koled s názvem Zpí-
vejme všichni koledy, které proběhne stejně jako 
v  minulých letech na  svátek sv.  Štěpána 26. 12. 
2016. Letos ovšem oproti předešlým rokům dochá-
zí ke změně času, vzhledem k připravovanému do-
provodnému programu, a aby mohly na zpívání při-
jít také menší děti, přesouváme čas na 18. hodinu.

Bližší informace naleznete na  plakátech, které 
budou uveřejněny cca 14 dní před konáním akce.

Přejeme Vám požehnané prožití svátků Vánoc a těšíme se na společné setkání.

Za organizační tým Bc. Karel Březina

Všichni zpíváme koledy již 10. rokem

Vážení čtenáři,
dovoluji si Vás pozvat na Benefi ční farní ples, který se uskuteční 21. ledna 2016 

v přibyslavské sokolovně. Tento ples navazuje na přerušenou tradici Farních plesů, 
později Šatlava plesů.

Pokud váháte na poslední chvíli, co darovat k Vánocům, vstupenka na Benefi ční 
farní ples je výborný nápad! Koupí této vstupenky nejenže potěšíte obdarované, ale 
uděláte i dobrý skutek -  přispějete totiž na opravu fasády kostela.

Vybrat si můžete hned ze tří druhů vstupenek – vstupenka za  100 Kč, 200 Kč, 
nebo 300 Kč, záleží jen na Vás, jak moc chcete podpořit krásnou dominantu města. 
Vstupenka za 100 Kč je základní, vstupenka za 200 Kč s sebou nese výhodu jednoho 
nápoje zdarma, nejdražší vstupenka zaručuje láhev dobrého vína zdarma.

V prodeji budou od pondělí 12. prosince v informačním centru. Více informací 
najdete na plakátku.

Těším se na shledání s Vámi. Za pořadatele plesu
Marie Blažíčková

Pozvánka na Benefiční farní ples 
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Vážení čtenáři,
na konci měsíce října proběhl Pravidelný monitoring a schůzka Červenokřižáčků 

a už jsme se těšili zase na listopadové akce.
Dne 5. listopadu 2016 se 13 našich Červenokřižáčků zúčastnilo každoročního 

turnaje v  Člověče, nezlob se v  Knyku. Ze 153 soutěžících (dětí i  dospělých) se 
3 naši členové umístili do 50. místa. Nejlepším hráčem ze všech ale byla naše Červe-
nokřižačka Anetka Štefanová, která se umístila na 1. místě a také si odnesla krásnou 
cenu. Gratulujeme Anetce a všem účastníkům děkujeme za krásnou reprezentaci 
místní skupiny.

V neděli 13. listopadu 2016 jsme se s Červenokřižáčky vydali tradičně na Svato-
martinský lampionový průvod pořádaný KVC Harmonie. Před průvodem se děti 
i dospělí sešli opět na parketu v Dobré. Tam jsme právě s Červenokřižáčky připravili 
pro děti několik zahřívacích aktivit. Děti si také zacvičily, vypustily balónky s přáním 
Ježíškovi a všichni se zájmem sledovali ohňovou show. A potom už byla tma, děti 
zapálily svoje lampiony a vydaly se průvodem zpátky na přibyslavské náměstí. Dě-
kujeme našim Červenokřižáčkům za přípravu aktivit pro děti!

Na  kroužku Červenokřižáčků jsme se v  sobotu 19. listopadu 2016 věnovali 
místo první pomoci tentokrát přípravě na Vánoční výstavu a vyráběli jsme spoustu 
vánočních drobností. Máme moc šikovné děti!

Po uzávěrce PO nás čeká ještě První pomoc do MŠ, Pravidelný monitoring, Vá-
noční výstava a Vánoční veganská večeře.

Na prosinec připravujeme:
Na úterý 13. prosince 2016 jsme si pro naše členy a rodiny malých Červenokřižáč-

ků opět připravili vánoční besídku ČČK. V zasedací místnosti MěÚ Přibyslav bude 
od 17 hodin připraven program Červenokřižáčků a hudební vystoupení dětí a učite-
lů ze ZUŠ J. V. Stamice pobočka Přibyslav. Můžete se těšit také na malé občerstvení, 
posezení a vánoční atmosféru. Po besídce proběhne ještě výroční schůze MS ČČK 
Přibyslav a také zde budete mít možnost zaplatit členské příspěvky na rok 2017.

Pravidelný monitoring v prosinci mezi svátky vynecháme a budeme se na vás 
tedy těšit opět 27. ledna 2017.

Užijte si krásný adventní čas!
Za MS ČČK Přibyslav 

Anna Šnýdl Doubková
www.cckpribyslav.cz

Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod

Místní skupina 
ČČK Přibyslav

 Svatý Martin  Svatý Martin

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 prosinci čeká?
7. 12. 2016 - V knihovně si můžeme i hrát - čerti
Setkání  - výrobky s vánoční tématikou, písničky, říkadla

- vánoční besídka

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

HARMONIE
MATEŘSKÉ CENTRUM

Šťastné a klidné prožití svátků vánočních, pevné zdraví a 
hodně úspěchu v novém roce přejí  
maminky a děti z KVC Harmonie 
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Ještě to není tak dlouho, co jsme 
se radovali z  teplých slunečních 
dní a  už je tady prosinec, s  ním 
doba adventu a  blížící se  vánoční 
čas.  V neděli 27. 11. od 16.00 h. si 
můžeme zajít do Kurfürstova domu 
na  zahájení výstavy „Nejoriginál-
nější adventní věnec“, a pak na při-
byslavské náměstí, kde se v  17.00 
h. sejdeme ke krátkému kulturnímu 
programu našich dětí a  mládeže, 
po  kterém se opět rozzáří tradiční 
vánoční strom. Hned následující 
týden, tj. ve  čtvrtek 1. 12. se sejde 
výbor naší organizace, aby se doho-

dl na konečné podobě programu adventně-předvánočního posezení, které jsme pro 
naše členy naplánovali na úterý 6. prosince od 14.00 hodin ve velkém zasedacím sále 
radnice. Zároveň pořádáme, jako každoročně, návštěvu v předvánočním Hlinsku. 
Zájezd se uskuteční ve čtvrtek 8. prosince. Odjezd autobusu plánujeme v 8.00 h. 
od radnice města. 

Zároveň bych touto cestou chtěla poděkovat všem spolupracovníkům, sponzo-
rům a přátelům za jejich celoroční přízeň a podporu naší činnosti. Přeji jim i všem 
našim členům klidné prožití adventní doby, Vánoce strávené v  kruhu těch, které 
máme rádi, i  hodně zdraví a spokojenosti do nadcházejícího roku 2017.

Jménem celého výboru SPCCH ČR ZO Přibyslav
Věra Schusterová

předsedkyně SPCCH ČR ZO Přibyslav

                                       SPCCH ČR ZO  
                                     Přibyslav 
                                                (svaz invalidů)                                                                své členy zve  

                                                                               úterý 6. prosince 2016 od 14.00 hodin                                                                                                   velký sál radnice  
      ADVENT – KOUZELNÝ PŘEDVÁNOČNÍ ČAS                                                                                                 přátelské posezení s vůní skořice a vanilky                                                                                                    čtvrtek 8. prosince 2016 v 8.00 hodin 

                                                                                 odjezd od radnice v Přibyslavi 
                                                                   ZA VÁNOČNÍ NÁLADOU DO HLINSKA                                                                                                     tradiční jednodenní zájezd (pro přihlášené)   

Vánoce už klepou na dveře
(svaz invalidů informuje)

Aniž jsme si užili dostatek her venku a pořádně se v novém školním roce rozkou-
kali, je před Vánocemi. 

To, že nám čas rychle utíká, bude možná tím, že „utíkáme“ také. Začalo to ozná-
mením, že se Aldebaran otevírá i děvčatům. Což bylo začátkem vzniku naší nové 
družiny Zmijí, jak se rozhodly pojmenovat. Kluci si po tuhém vyjednávání, rozmýš-
lení a celkovém svérázném klučičím přístupu odhlasovali, že obnoví svoji družinu 
Sokolů. Zmije (úplně svádí napsat „se slézají) mají schůzky vždy v pátek odpoledne. 
Oproti tomu Sokolové (mají slet) se schází ve čtvrtek. Každý měsíc se snažíme dělat 
alespoň jednu celooddílovou schůzku – ano, musíme se pochválit, zatím se nám to 
daří… Ještě aby ne, když je aktuálně listopad a to znamená, že do téhle chvíle (dnes je 
21. 11. 2016) proběhly tři takové schůzky (doufám, že na konci školního roku nebu-
deme psát stejný text se stejnými údaji), při nichž si teprve na sebe všichni zvykáme. 
A vůbec, dovolíme si malou fi lozofi ckou odbočku, abyste pochopili stav věcí – ono je 
to pro kluka vždycky těžký, když se potká s holkou a když je jich několik a jsou to navíc 
Zmije… no, a pro holky, pokud se potkají se Sokolem… to není o moc jednodušší… 

Tak po  malé vsuvce zpět, jak jsme výše napsali, zatím proběhly tři celooddílo-

vé schůzky, kdy jsme jednou hráli hry na farním 
dvoře, podruhé to byly výsadky k Sázavě u Žďáru 
a Špinovu s následným nočním pochodem zpět 
do  Přibyslavi. Poslední společná schůzka byla 
ve fa rní klubovně a ve stodole.

V prosinci nás čeká Betlémské světlo a společ-
né předvánoční setkání celého střediska a  ještě 
před tím (snad alespoň některé členy) příprava 
Pekla.

Závěrem bychom chtěli oslovit všechny, kteří 
by třeba rádi k nám do oddílu přišli i teď během 
roku a myslí si, že to už nejde… JDE ☺, beze vše-
ho přijďte, nové členy a členky přijímáme stále.

Za celý Aldebaran Bc. Karel Březina
vedoucí oddílu

Dění v Aldebaranu

U sochy sv. Václava jsme se v tento den v podvečer jako každoročně sešli a zapálili 
svíčky jako vzpomínku na události 17. listopadu 1939 a 1989. Na tomto místě se 
před 27 lety scházeli občané Přibyslavi, zpočátku ještě pod dohledem ze stanice 
VB, která byla naproti přes ulici, aby se nadechovali prvních doušků naděje na pád 
komunistického režimu, dodávali si vzájemně odvahy a  síly a  tvořili první plány 
na obnovení demokratického režimu.  

Za těch 27 let mnohým demokratický režim zevšedněl, někteří se snaží ho zase 
sešněrovat postupným omezováním občanských svobod, někteří stále ještě s nostal-
gií vzpomínají na dobu, kdy rozhodovali ze stranických pozic o životech lidí. I proto 
je důležité si připomínat tu opojnou radost ze svobody, která vládla v naší zemi v de-
vadesátých letech a je důležité si uvědomovat, že o svobodu musíme pečovat a stále 
za ni bojovat, i když by se mohlo zdát, že to již není nutné. Naopak, pohodlnost 
občanů, neochota občanů se angažovat ve věcech veřejných, to všechno nahrává 
rádoby „spasitelům“, kteří pro sebe chtějí uzurpovat moc pod rouškou toho, že 
za občany všechno vyřeší. Naštěstí žijeme v Přibyslavi, kde občanská angažovanost 
není fráze, kde se občané zajímají o místní politiku, jsou činní ve spolcích a v dob-
rovolnické činnosti, v obci, kde doposud pojem slušnosti neztratil svůj obsah, kde 
se doposud lidé neodcizili jeden druhému. I k nám však doléhají ohlasy světových 
událostí, které nepřímo ovlivní i poměry v České republice. Je proto nutné mluvit 
i o nich, neobracet se jen do minulosti a hledat odpovědi na otázky dnešního světa. 
Není to jednoduché v době přehršle převážně jednostranných informací z médií, 
která jako by se domluvila, že „lid obecný“ je třeba hlavně děsit. Naštěstí právě tento 
lid obecný mívá nejvíce zdravého rozumu a na složité otázky dneška určitě najde ty 
správné odpovědi.

I o tom všem jsme mluvili u sochy sv. Václava. Bylo to jako každoročně příjemné 
setkání. 

Shromáždění jsme zakončili tradičně českou národní hymnou.

Děkujeme všem, kteří se vzpomínky na 17. 11. 1939 a 1989 zúčastnili.

Anna Šnýdlová
Martin Kamarád

17. listopad 2016
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Betlémské světlo je 
plamínek, který pu-
tuje napříč Evropou. 
Světýlko zažehnuté 
v  místě narození Ježí-
še Krista  – Betlémě  – 
k  nám letos dorazí již 
po  sedmadvacáté. 
Myšlenka šíření před-
vánočního pokoje 
a  míru vznikla v  Ra-
kousku, odkud se roz-
šířila do  pětadvaceti 
zemí světa. Tak byla založena novodobá vánoční tradice. Úplně poprvé plamínek 
přicestoval v  roce 1986  letadlem do  Lince, kde se stal součástí vánoční sbírky 
rakouského rozhlasu a televize na pomoc znevýhodněným dětem. K nám se Bet-
lémské světlo dostalo po pádu čtyřicetileté komunistické vlády a v rukou skautů 
a skautek poprvé putovalo v prosinci 1989 až pod sochu sv. Václava v Praze.

Betlémské světlo k nám tradičně putuje z Vídně, kde ho rakouští skauti a skautky 
předají skautským delegacím z celé Evropy. Za Česko tradičně přebírají plamínek 
skauti a skautky z Brna.

Ekumenická bohoslužba při příležitosti převzetí Betlémského světla ve Vídni 
se uskuteční v sobotu 10. prosince 2016 v kostele syrské pravoslavné církve Mor 
Ephrem na náměstí Stefan-Fadinger-Platz. Pro Betlémské světlo se z Brna vydají 
skauti, kteří jej dopraví do České republiky.

Již v neděli 11. prosince 2016 v 9.00 hodin při mši v katedrále sv. Petra a Pavla 
předají skauti světlo z Betléma do rukou brněnského diecézního biskupa Vojtě-
cha Cikrleho.

Po  skončení bohoslužby si světélko v  lucernách či na  hořící svíci mohou první 
zájemci odnést domů. Další organizace šíření Betlémského světla ve  farnostech 
a obcích již záleží na místních podmínkách. Je možné ho uchovávat na farách, obec-
ních úřadech, ve skautských klubovnách i u dobrovolníků. Zájemci si pro ně mohou 
přijít sami nebo – zejména starší – mohou požádat o jeho přinesení domů. V sobotu 
17. prosince 2016 bude za spolupráce dalších skautů rozváženo Betlémské světlo 
vlaky po Čes ké republice.

Motto letošního ročníku Betlémského světla zní Odvážně vytvářet mír (Mutig und 
kreativ den Frieden gestalten). Je inspirováno Horským kázáním, kde Ježíš učí: „Blaze 
těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. Blaze těm, kdo jsou 
pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.“ (Mt 5, 9–10)

Bližší informace o  Betlémském světle lze získat na  internetové adrese 
www.betlemskesvetlo.cz *

Veškeré informace zde uveřejněné byly použity z webů:
https://www.skaut.cz/skauting/nase-projekty/betlemske-svetlo
http://www.biskupstvi.cz/2016-11-08-betlemske-svetlo-2016

* V  době uzávěrky prosincového čísla Přibyslavského občasníku probíhala re-
konstrukce těchto webových stránek, proto zde nezveřejňujeme, jako tomu bylo 
v minulých letech, informace o čase příjezdu Betlémského světla do našeho města, 
ani kdy si budeme moci Betlémské světlo převzít na tradičních místech po městě. 
Veškeré informace budou v dostatečném předstihu zveřejněny na plakátech.

Pro uveřejnění v Přibyslavském občasníku informace sesbíral
Bc. Karel Březina

Betlémské světlo
Oldskaut je každý člověk, kterému je přibližně víc než 20 či 

25 let a je aktivní ve skautské organizaci. Oldskautem se může 
stát každý, kdo se ztotožní se skautskými ideály. Nejčastěji to 
jsou rodinní příslušníci, známí, přátelé nebo ti, kteří v dětství 

nemohli zažít dobrodružství a chtějí si to vyzkoušet. Každý kmen, klub má svá pra-
vidla a jejich hlavní náplní je většinou pomáhat skautským oddílům např. s vedením 
dětí, organizováním akcí, zajišťováním chodu zázemí. Sami si pak oldskauti organi-
zují různé výpravy, pochody, v případě vodáků sjíždění řek.

V Přibyslavi jsou kmeny dva – jeden s dlouholetou tradicí, který vede sestra Rů-
žena Krejčová, druhý, založený před třemi roky z lásky k vodě v čele se Zbyňkem 
Tvrdíkem.

Vodácký kmen má nyní 14 členů, nejstaršímu je 72 let, nejmladšímu 22. Věkový 
průměr je 44,57 let a v celorepublikovém měřítku jsme oproti ostatním kmenům 
mladí. Scházíme se nepravidelně, pomáháme s v edením dětí v 2. oddíle, staráme se 
o některé nemovitosti střediska. Pokud se k nám chcete přidat nebo nás navštívit, 
přijďte v pátek 23. 12. 2016 před skautskou základnu ve 13.00 hodin a buď si 
posedíme nad kávou, nebo při přízni Neptunově sjedeme Stvořidla. 

Přejeme Vám krásné Vánoce a mnoho zdraví, štěstí do nového roku!

Za vodácké oldskauty 
Renata Tvrdíková

9. kmen dospělých vodáků

Uzávěrka příštího čísla 19. 12. do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 3. 1. 2017)
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Když procházíte naším městem, jistě jste si mnozí všimli, že se u odpadkových 
košů objevily držáky na  igelitové sáčky. Jistě tuto iniciativu města všichni přivítali 
s povděkem. Sláva – konec nechtěných exkrementů našich miláčků na chodnících 
a v parcích. Jdete s pejskem na procházku a zapomněli jste si sáček? Nic se neděje, 
u odpadkového koše jej bezpečně najdete… Již se nebudete muset bát „vypustit“ 
svého potomka do trávy…  Ale ouha. Co to na fotografi ích pana L. Hladíka je? Že by 
někdo potřeboval zabalit svačinu nebo snad se jedná o novou sběratelskou mánii 
či nám neznámý sport – vytáčení rolí sáčků na čas? No, nevím. Jedno se však klidně 
může stát, že příslušnému 
pracovníkovi dojde trpěli-
vost s těmito šprýmaři a dr-
žáky na  tak potřebné sáčky 
zůstanou prázdné,  anebo 
zmizí úplně. Proto, uvidíte-li 
někoho, kdo se marně sna-
ží utrhnout si jeden sáček 
a proto vytáčí nesmyslně ce-
lou roli, pošlete jej, prosím, 
za mnou. Já se ho pokusím 
naučit utrhnout si pouze je-
den, který právě potřebuje.

Proto díky za dobrý nápad 
s  rozmístěním sáčků a  těm, 
kterým to tak hrozně vadí, ze 
srdce přeji šlápnout do hod-
ně velkého a voňavého ….

Anna Šauerová 
na podnět vášnivého 
fotografa L. Hladíka 

Za Přibyslav krásnější…

Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP, dovolte, abych vás v  tomto 
předvánočním čase seznámila s tím, co se u nás v kulturním zařízení dělo v listopadu 
a také, na co se můžete těšit v době adventu i po něm.

Začátkem měsíce jsme byli v knihovně tradičně nachystáni na návštěvu maminek 
a dětí z KVC Harmonie. Především z důvodu nemoci dětí se zúčastnila pouze jedna 
maminka se svým synkem. Ale i  tak si v knihovně hezky pohráli a přečetli nějaké 
pohádky. Děkujeme jim za návštěvu a těšíme se už na příště – doufáme, že tentokrát 
ve  větším počtu. Ve  středu 7. prosince bude totiž děti čekat ještě jedna, trochu 
opožděná, mikulášská nadílka. Spíše čertovská… Snad mají děti nachystané pěkné 
básničky.

V pátek 11. listopadu nás čekala v knihovně velice příjemná povinnost! Odpo-
ledne jsme předávali ceny nejpilnějším čtenářům, účastníkům soutěže Lovci perel. 
Úspěšní lovci byli rozděleni do dvou kategorií – v té první byli odměněni tři nejlepší 
čtenáři podle počtu nalovených perliček, v  té druhé byli dva absolutní šampioni, 
kteří od počátku soutěže dali soupeřům najevo, že si na ně jen tak nepřijdou. Byli 
jsme tak potěšeni, že můžeme  obdarovat Šimona Macha, Míšu Ronovskou, Barču 
Augustinovou a Anetku Sobotkovou a Ondru Beneše. Více informací o soutěži, 
počtu účastníků a počtu nalovených perliček našimi vítězi se můžete dočíst na pla-
kátu v tomto čísle PO. Všem Lovcům perel mnohokrát děkujeme za účast!!

Při příležitosti vyhlašování vítězů čtenářské soutěže jsme rovnou odměnili i vítě-
ze knižního kvízu, který děti vyplňovaly během měsíce října. Vítězi se stali Ondra 
Beneš, Bára Augustinová a Verča Freudlová. Získali sladkou odměnu. V kategorii 
dospělých zvítězila paní Zuzana Dvořáčková – její odměna na ni čeká v knihovně. 
Děkujeme.

Po vyhlášení vítězů a předání cen následovalo naše tradiční „Čtení s porozumě-
ním“. Děti četly hezky, ale musím říct, že po samotném čtení se jim už moc nechtělo 
do povídání o příběhu nebo do odpovídání na otázky. Beru, že byly při pátku asi už 
roztěkané a těšily se na víkend. Doufám ale, že příště to už bude lepší.

Ve  středu 16. 11. za  námi do  knihovny přišly děti z  MŠ z  oddělení Berušky se 
svými paními učitelkami. Popovídali jsme si společně o nových knihách, hrách a au-
dioknihách, které jim (a  nejen jim) můžeme v  knihovně nabídnout. Děti si poté 
hrály a vybíraly knihy, které si vypůjčily do školky. Také byly odměněny sladkostmi, 
které si zasloužily za své výtvarné umění – krásně nám to tu během Halloweenu 
vyzdobily – namaskovanými dýněmi a povedenými obrázky. Děkujeme a těšíme se 
na další návštěvu.

V pondělí 21. listopadu jsme tu mohli přivítat děti z místní ZŠ, konkrétně ze 2. B. 
Seznámily se s chodem knihovny, čekalo je taky pár úkolů, které nakonec docela 
zvládly. Dozvěděly se, jak se stát čtenářem naší knihovny, budu tedy potěšena, když 
je uvidím častěji.

Koncem měsíce probíhala tvořivá dílnička, v  které si zájemci ozdobili vánoční 
perníčky. Výborné perníčky napekla a také polevu připravila naše kolegyně Maruška 
Blažíčková. Moc jí děkujeme, krásně jsme si to užili!

V  sobotu 17. prosince večer se do  nabídky kulturních programů opět zapojí 
přibyslavský fi lmový klub promítáním zajímavého fi lmu a koncertem. Přijďte si od-
počinout od předvánočního ruchu. Jistě nebudete zklamáni.   

Příští tvořivá dílnička, poslední v tomto roce, se bude konat v pátek 23. prosince 
dopoledne, protože děti už budou mít prázdniny. Budeme vytvářet vánoční deko-
race. Moc se na vás těšíme.

Společné Čtení s porozuměním si uspořádáme v úterý 27. prosince od 14:30 hod. 
Doufám, že si během vánočních prázdnin najdete chvilku a přijdete nás do knihovny 
potěšit. Přečteme si společně něco pěkného.

Po celý říjen a listopad jste mohli navštěvovat v kulturním domě divadelní před-
stavení v rámci Divadelní Přibyslavi 2016. Všem, kteří na představení zavítali, moc 
děkujeme a těšíme se na shledanou zase příští rok.

Po celý prosinec budete moci navštívit ve výstavní síni Kurfürstova domu soutěž-
ní výstavu adventních věnců i výstavu betlémů – otevřeno bude v provozní době 
ICMM. Jste srdečně zváni.

Mezi svátky pro vás v Kurfürstově domě budeme téměř v nepozměněné pracovní 
době. Pouze den před Štědrým dnem v pátek 23. 12. bude otevřeno pouze dopo-
ledne a o týden později, v sobotu 31. prosince, bude zavřeno. Více podrobností 
najdete na plakátku v tomto čísle PO.

Krásné prožití vánočních svátků a šťastný vstup do nového roku vám přejí všichni 
zaměstnanci KZMP.

Markéta Gögeová
knihovnice

Předvánoční čas 
v KZMP
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Okénko 

do historie

          C
ELOROČNÍ SOUTĚŽ PRO ČTENÁŘE 

 PŘIBYSLAVSKÉHO OBČASNÍKU 

V ROCE 2016 KONČÍ

Správné odpovědi na soutěžní otázku č. 11
1.  V  listopadovém čísle byly uveřejněny portréty tří mužů – Otty Klusáčka, 

Mojmíra Novotného, ak. sochaře Romana Podrázského.

2.  Všichni tři byli občany našeho města a všichni tři byli jeho starosty.

3.  O těchto mužích jen velmi ve stručnosti:

* Otto Klusáček spolu s J. Vodičkou a E. Zachem v období druhé světové války 
napsali, zhotovili a předali do rukou Okresního hejtmanství v Novém Městě 
na Moravě falzifi kát městské kroniky založené roku 1836. Tím zachránili ori-
ginál před jeho konfi skací tehdejšími německými úřady. Za jeho působení se 
vybudovalo i místní letiště. 

* Mojmír Novotný byl prvním starostou zvoleným ve  svobodných volbách 
v r. 1990. Zasloužil se o zrod a rozvoj přátelství a spolupráce s nizozemským 
městem Mook en Middelaar, vybudování skládky, čističky i plynofi kace. Dlou-
há léta pracoval ve skautském středisku v Přibyslavi i pro Okresní radu Junáka 
Havlíčkův Brod.

* Akademický sochař Roman Podrázský byl nástupcem M. Novotného 
ve funkci starosty města.  Většina jeho soch je z pískovce a nachází se v Při-
byslavi. Mariánský sloup, který je umístěn v blízkosti farního kostela, je jedi-
ným svého druhu, který byl ve 20. století v Čechách posvěcen. Nejrozsáhlejším 
dílem je křížová cesta v Meditační zahradě v Plzni-Doudlevcích, známá spíše 
pod názvem Památník obětem zla. Roku 1996 byl odhalen soubor 16 pomníků 
vězňům uranových dolů na  Jáchymovsku, Slavkovsku a  Příbramsku. Tento 
památník byl vytvořen na  žádost Konfederace politických vězňů. Památník 
nese jméno Křížová cesta ke svobodě.

Výherci jedenáctého kola soutěže:
1.  Věra Ficbauerová, Keřkov

2.  Dagmar Dobrovolná, Chotěboř

3.  Zdeněk Zrna, Přibyslav 

Soutěž pro čtenáře 
Přibyslavského 
občasníku skončila

Ano, přesně 3. prosince 2016 v 17.00 h. v kulturním domě uděláme 
za  touto soutěží konečnou tečku. Musím napsat, uděláme, protože 
uzávěrka prosincového čísla proběhla již 21. listopadu 2016 a to ještě 
nevíme, kdo všechno se slavnostního losování absolutního vítěze zú-
častnil a kdo se jím i stal. Ovšem pro pořádek uveřejňujeme správné 
odpovědi, kdo byl na snímcích v  listopadovém čísle a  i  jména těch, 
kteří správně uhádli jména všech tří mužů a kteří měli to štěstí a byli 
i v tomto kole vylosováni. Všem, kteří se naší malé soutěže zúčastnili, 
moc děkujeme. V lednovém čísle vás seznámíme s konečnými výsled-
ky.

Anna Šauerová
KZM Přibyslav

HR ACÍ KOUTEK
Milí malí luštitelé, v  dnešním hracím koutku pro vás nemám luštění, ale tipy 
na pěkné adventní kalendáře, které si můžete jednoduše vyrobit sami doma! ;)

Doufáme, že se vám tyto tipy líbí a třeba si je zkusíte vyrobit doma. Autorkou těchto krásných adventních kalen-
dářů je naše kolegyně Maruška Blažíčková. Děkujeme.

Přejeme krásné Vánoce! M. Gögeová

2. Ježíšek v lese
Základem tohoto kalendáře jsou kornoutky z tvrdého papíru, které jsou nazdobené 
jako stromky a Ježíšek. Zasněžené vrcholky stromečků jsou vytvořeny pouze z klasic-
kého měkkého bílého papíru. Pod kornoutky se skrývají milá překvapení.

Jak vidíte na  obrázku, stačí vám 
ramínko na šaty, které si vyzdobí-
te podle své fantazie, a na spodní 
dřevěnou tyčku poté zavěšujete 
papírové sáčky či krabičky na ba-
revné šňůrce. Sáčky jsou plné pře-
kvapení – buď sladkých dobrot, 
nebo malých dárků (např. hraček 
apod.).

1. Adventní kalendář s pytlíčky plnými dárků
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PROSINEC
Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.

Lepší Vánoce třeskuté než tekuté.

O svatém Mikuláši snížek často práší.

Svatá Lucie noci upije, ale dni nepřidá.

Pomalu se nám rok nachýlil ke svému konci. Přichází prosinec, s ním doba adventu 
a zároveň pro mnohé i příprava na nejkrásnější svátky v roce – Vánoce. Ovšem než 
se v pokoji rozsvítí vánoční stromeček, čeká nás ještě spousta práce. Doma se uklízí, 
peče se cukroví, slavíme svátek sv. Barbory, sv. Mikuláše nebo sv. Lucie. Tento měsíc 
má také každá neděle svoje jméno. Již naši prapradědečkové a praprababičky sla-
vili bronzovou, stříbrnou a zlatou. Ta první adventní neděle dlouho jméno neměla, 
a protože jí to asi bylo líto, lidé jí později pojmenovali jako neděli železnou. To je 
ta, kdy se na náměstích měst a návsích vesniček rozzáří vánoční stromy, začínají 
kouzelné trhy plné řemesel, hraček a jmelí, poprvé vzduch zavoní vanilkou a skořicí. 
Doma se na stole objeví adventní věnec, na kterém se rozsvítí první svíčka. Na svátek 
sv. Barbory,  4. prosince, někde chodí Barborky a nadělují dětem dárky. Nejvíce se 
však udržel zvyk na tento svátek si uříznout větvičku třešně, dát si ji do vázy a čekat, 
jestli do Štědrého dne vykvete. Druhý den, v předvečer svátku sv. Mikuláše – 5. pro-
since, se po setmění rozezvučí nejrůznější zvonky a zvonečky, řinčí pekelné řetězy. 
To vyšla do ulic pestrá Mikulášova družina. Důstojný pán s bílým vousem, mitrou 
a pláštěm obchází spolu s anděly a čerty domácnosti a přináší dětem nadílku. Těm 
hodným sladkosti, ale ti, co zlobili, najdou v sáčku místo dobrot brambory nebo uhlí. 
A od čerta metlu. Staré přísloví kdysi říkávalo: „Metla, vyhání děti z pekla.“ Dneska 
prý už to není moderní, dokonce se to snad nesmí. Ale taková správně naordinovaná 
proutková medicína jednou začas byla a jistě stále je lepší než opakované návštěvy 
tatínka nebo maminky v ředitelně školy nebo dokonce v kanceláři policie. Několik 
dnů uběhne a všechny Lucie, Lucky a Lucinky slaví svůj svátek. V  tento den, 13. 
Prosince, chodívaly po domech zahalené bílé postavy, které nejrůznějšími způsoby 
trestaly za neposlušnost malé i velké. To už se také tržnice ve městech zaplnily vá-
nočními stromečky. Jedle, borovičky a smrčky již čekají na svůj slavný den. Kdy si je 
odneseme domů, upevníme do stojanu a budou ozdobeny nejrůznějšími skleněnými 
a slaměnými nebo jinými ozdobami, perníčky, řetězy a svíčkami. Je pravda, že se 
v mnoha domácnostech zdobí stromečky umělé. Je to proto, že některým z nás je 
líto pro pár vánočních dnů nechat uschnout pěkný stromek, který musel růst několik 
let, než se dostal k nám do obývacího pokoje. Pro vůni jehličí pak stačí pár hezkých 
větví ve váze. 

Přehoupl se 21. prosinec – den zimního slunovratu a už klepe na dveře Štědrý 
den. Je to den plný spěchu, pečení, vaření, smažení a radostného očekávání. V tento 
den se dodržuje mnoho prastarých zvyků. Někde se drží půst až do štědrovečerní 
večeře – to abychom viděli „zlaté prasátko“. Jinde se pouštějí lodičky z ořechu, někde 
se leje olovo, jinde zase dívky házejí střevícem, aby se dozvěděly, jestli se do roka 

vdají. Také se vkládají pod ubrus mince, pod talíř rybí šupinka, rozkrajují se jablíčka, 
zpívají se vánoční koledy. Každá rodina, kraj, země má své zvyky, které se po mnoho 
generací udržují. Po večeři, která se někde skládá z černého kuby, pučálky, jinde je 
to tradiční bramborový salát a  řízek rybí, kuřecí nebo vepřový, se rozezní hlásek 
zvonku, protože právě přišel Ježíšek a nadělil nám pod stromeček dárky. V některých 
zemích ale dárky nadělují nejrůznější vánoční muži. Ale třeba ve Španělsku si děti 
musejí počkat na dárky až do svátku Třech králů.

A když začne odbíjet na kostelní věži zvon půlnoc, mnozí z nás spěchají do kostela 
na sváteční mši svatou, které se říká Půlnoční. To proto, že se v tu hodinu narodil 
kdysi dávno v Betlémě Ježíšek a my teď spěcháme se mu poklonit a poděkovat za to 
velké množství dárků. Druhý den nás čeká další sváteční den – Hod Boží vánoční 
a pak ještě jeden svátek – svátek sv. Štěpána. Následují sice pracovní dny, ale mno-
zí z nás mají prázdniny anebo dovolenou. To je taky čas, kdy se lidé mezi sebou 
navštěvují, jezdí lyžovat nebo sáňkovat, popřípadě bruslit. Tak nám čas ubíhá až 
do 31. Prosince, svátku svatého Silvestra. To je velice rozpustilý svátek. V tento den 
se loučíme se starým rokem a vesele chceme přivítat i nadcházející nový rok. Ovšem 
to Vánoce vlastně ještě nekončí. Ty si můžeme užívat ještě několik dní.

My se však s naším vyprávěním o starých zvycích s vámi loučíme. Kdybyste se 
o zvycích chtěli dozvědět víc, přečtěte si knížku, ze které jsme uveřejňovali úryvky, 
anebo si přijďte  nějakou zajímavou půjčit do naší městské knihovny. Přeji vám krásný 
prosinec, spokojené sváteční dny a někdy zase na shledanou při listování v nějaké 
zajímavé knížce. Ale nakonec ještě jeden nápad.

Pranostiky rokem krok za krokem

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

Anna Šauerová
ICMM Přibyslav

Vánoční ježek
Najděte si jedno větší krásně červené jablíčko. 

Doma máte určitě špejle. Ty si nalámeme na krat-
ší kousky. Na jedné jejich straně seřízneme špič-
ku a pak na ně navlékáme rozinky, sušené nebo 
kandované ovoce, kolečka z papíru nebo kousky 
látky. Když máme špejličku ozdobenou, zapích-
neme ji do  horní poloviny jablíčka. A  pokraču-
jeme další špejlí. Ozdobené špejle zapichujeme 
tak, aby čněly do všech stran jako paprsky nebo jako ježčí bodlinky. Sem tam 
můžeme zapíchnout i malou smrkovou větvičku. Do druhé poloviny nakonec 
zapíchneme tři delší špejle jako nožičky. Ty můžeme před zapíchnutím omotat 
barevnou stužkou, vlnou nebo staniolem.  Do důlku po stopce můžeme dát 
na  doplnění i  malou svíčku. Hotovým ježečkem hezky ozdobíte a  provoníte 
sváteční stůl.

Navštívíte-li informační centrum v Kurfürstově domě, třeba zde najdete právě to, 
co hledáte. Můžeme vám nabídnout knihy o našem městě, upomínkovou kerami-
ku, kalendář na rok 2017 nebo třeba deníček pro nadšené objevovatele krás naší 
republiky, do kterého mohou sbírat turistické vizitky a razítka z míst, která při svých 
toulkách navštíví. K prodeji nabízíme pohlednice, odznáčky, turistické známky nebo 
třeba pexeso pro chvíle odpočinku se vašimi  dětmi.   

Anna Šauerová
ICMM Přibyslav

Final Kalendar 150 x 300 Pribyslav.indd   1 29.8.2016   11:34:28

Nevíte, co zabalit Ježíškovi 
pod stromeček?

Foto: Michael Omes



Ostatní PROSINEC 2016Str. 18

Další rizikovou oblastí je elektronická komunikace po internetu. Podvodníci, kteří 
se vetřou do přízně osamělých lidí a pod nejrůznějšími záminkami z nich vylákají 
peníze, mnohdy statisíce korun, zneužívají osobní údaje, vydírají, podvádí. Mohou 
slibovat velký zisk za půjčené peníze, nabízet zboží, útočí na city a chtějí přispět 
například na léčení.

Pozor také na  falešné e-maily údajně od  bank či úřadů, kdy se touto formou 
snaží získat vaše přístupové údaje. Výsledkem může být vykradené konto. Zásad-
ně nikomu nesmíme říkat a ukazovat identifi kační číslo platební karty, psát si PIN 
na pouzdro nebo ho mít napsané v peněžence. Při ztrátě nebo odcizení má potom 
nepoctivec lehkou práci.

Často na nás někdo požaduje předložení osobních dokladů, nejen orgány policie 
či pracovních úřadů. Nikdy nesmíme dát doklady k dispozici, aby si je mohl něk-
do kopírovat a použít je. Lektorka uvedla příklad, kdy mladá žena šla na schůzku 
ohledně přijetí do zaměstnání, paní si odnesla její občanský průkaz a ten byl zneužit 
pro zřízení úvěru. Mladá žena práci samozřejmě nedostala a musela splácet velkou 
částku bance. 

Seminář se také věnoval ještě jedné, velice smutné kapitole- manipulace ze strany 
rodinných příslušníků.

Který rodič by si připustil, že se může stát obětí svého milovaného dítěte? Je to 
bohužel pravda a potvrzují to zkušenosti mnoha seniorů. Manipulace může začít 
zdánlivě nevinně, nepříjemným chováním, odbýváním a omezováním vzájemné ko-
munikace. Pokračovat může urážkami, vydíráním, znemožněním kontaktu s okolím, 
přáteli, odpíráním stravy, psychickým nátlakem i fyzickým násilím. Mnozí senioři jsou 
na dětech závislí, nechtějí si přiznat, že něco není v pořádku, stydí se. 

Přednášející paní Svobodová nás seznámila s několika doslova otřesnými konkrét-
ními případy, se kterými se setkala v rámci projektu. Stará paní přepsala vlastnictví 
rodinného domku na syna. Jeho partnerka jej natolik ovlivnila, že maminku, chodící 
pouze o holích, vystěhovali do podkroví, zamezili jí přístup do zahrady a ven, za-
kázali jí návštěvy, brali jí peníze a docházelo i k fyzickému násilí. Často jsou senioři 
citově vydíráni a zneužíváni- nebudu za tebou chodit, neuvidíš vnoučata, dáme tě 
do domova důchodců a podobně.

Někteří staří lidé jsou velice důvěřiví, nechají se lehce umluvit a ovlivnit. Ochotně 
svolí, že budou svojí nemovitostí ručit za úvěr/ hypotéku dětem či vnoučatům a vý-
sledkem může být exekuce jejich majetku a nucený nedobrovolný odchod do so-
ciálního zařízení, ztráta domova, peněz a veškerých iluzí o svých „drahých“. Existují 
i případy opravdu krutého zacházení a fyzického týrání s tragickým koncem.

Na druhé straně se může stát, že osobou manipulující se stane pracovník v so-
ciálních službách nebo ve zdravotnictví. Pečovatelka průběžně okrádala seniorku 
o peníze, osobní majetek a nakonec ji donutila, aby na ni převedla vlastnictví bytu, 
zatímco rodina žila v  domnění, jak dobře je o  babičku postaráno. I  v  léčebnách 
dlouhodobě nemocných se někteří pacienti mohou setkat s nevhodným chováním. 
Vše záleží na osobních, mravních a charakterových vlastnostech konkrétního člově-
ka, který s postiženým, nemocným nebo prostě „jen“ seniorem přichází do styku.

Člověk nemůže žít v  neustálém strachu, kdo, kde a  jakým způsobem mu chce 
ublížit, podvést. Opatrnost a zdravý rozum jsou však na místě. Nespoléhat na údaj-
né štěstí ve výhrách a lákavých nabídkách, všechno si rozmyslet a nejednat zbrkle. 
Nepouštět domů cizí lidi, byť vám slibovali sebelepší zboží, vrácení přeplatků a po-
dobná lákadla. 

Na závěr uvádíme důležité kontakty. Na ně se může a měl by se obrátit každý, 
kdo má nějaké podezření nebo zkušenost, že se jemu nebo v jeho okolí děje něco 
nepatřičného.

Jménem všech přítomných na semináři a jménem všech, ke kterým se informace 
z něho dostanou, chci poděkovat oběma milým lektorkám a SONS, kteří projektem 
Braňte se! dělají opravdu prospěšnou práci.

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

BRAŇTE SE! (dokončení z minulého čísla)
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 hod.)
Linka seniorů
Linka seniorů je bezplatná linka 800 200 007, na kterou můžete kdykoliv zavolat 
(všední dny a o vánočních svátcích 8:00 - 20:00).
Obracet se na ni mohou zejména senioři a osoby o seniory pečující, ale také osoby 
v krizi. V provozu je i internetová 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 ho-

vory a snažíme se poskytnout 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
e-mail: 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 5 11 313 (24 hodin denně)
Policie ČR – 158
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Dětská čtenářská soutěž, při které se za přečtené „PERLORODKY“ (knihy) 
sbírají perly. Děti si vybraly perlorodku a k té obdržely otázky. Otázky byly 
rozděleny na povinné a nepovinné. Všechny povinné musely být správně – 
poté lovci obdrželi jednu perlu. Pokud správně nebyly, neobdrželi lovci nic. 
Ti, kteří vyplnili i nepovinné otázky, získali jeden menší korálek – tři menší 
korálky byly vyměněny za jednu perlu. 
 
Kdy jsme soutěžili: 
- od 1. března 2016 do 31. října 2016 
 
Kolik lovců se zúčastnilo: 
- 40 
 
Absolutní vítěz: 
- Ondra Beneš – 107 PEREL!!! 
 
 
Další mimořádný čtenář: 
- Aneta Sobotková – 68 PEREL + 2 malé KORÁLKY!! 
 
Pořadí tří dalších velice úspěšných: 
 
1. Bára Augustinová – 23 PEREL + 1 malý KORÁLEK 
2. Míša Ronovská – 16 PEREL 
3. Šimon Mach – 14 PEREL + 2 malé KORÁLKY 
 
 
Všem zúčastněným lovcům bych chtěla MOC A MOC PODĚKOVAT a také jim 
pogratulovat k nádherným výsledkům!! 
Mnoho dalších totiž získalo cca 10 perel a to je úžasné – za 8 měsíců přečíst tolik 
knih! A někdo začal sbírat perličky i mnohem později, takže má na svém kontě 
mnoho přečtených knih za kratší časový úsek. 
Jste prostě úžasní a my v knihovně doufáme, že budete rádi číst i nadále, mimo 
soutěž :) 
 
 
Na ty nejlepší lovce čeká v knihovně samozřejmě odměna! A ti ostatní si mohou 
vyzvednout perličky, které úspěšně nalovili :) 

RIZIKOVÉ 
VÁNOCE
KRAJ VYSOČINA: V předvánočním období 
policie nabádá občany ke zvýšené opatrnosti 

Postupně se blíží adventní čas a s ním neodmyslitelně spojené nákupní horečky, 
shon a stres při vybírání a pořizování dárků pro rodiny a blízké. Lidé jsou zamyšlení 
nad tím, co a kde ještě nakoupit, nebývají ostražití a své věci nechávají bez dozoru. 
Tím však dávají příležitost zlodějům. 

Ženy nechávají své kabelky zavěšené na  nákupních vozících nebo položené 
na prodejních pultech, často i otevřené a nezapnuté na zip. Muži nosí své cennosti 
a peněženky v batohu na zádech nebo v zadních kapsách kalhot. V peněženkách 
mají lidé často větší množství peněz než obvykle. V nákupních centrech, různých 
obchodech a na rušných ulicích těchto situací zneužívají všeteční kapsáři. Ti nejraději 
vyhledávají místa s velkou koncentrací lidí, kde se mohou rychle a nepozorovaně 
ztratit v davu. Ideální příležitostí jsou pro ně i předvánoční kulturní akce – rozsvěcení 
vánočního stromečku, veřejné zpívání koled a mikulášské besídky.

Policie vyzývá občany k větší opatrnosti a obezřetnosti. 
  Kabelky a batohy nenoste na zádech, kde na ně nevidíte. Mějte je dobře zapnuté 

a neustále na očích. Nikdy je neodkládejte na pultech nebo nákupních vozících 
a to ani na krátký okamžik.

  Peněženky a mobilní telefony nenoste v zadních kapsách kalhot. Ideálním mís-
tem je vnitřní kapsa bundy nebo na dně dobře uzavřené příruční tašky.

  Nedávejte si své cenné věci do tašek, které se nedají uzavřít.
  PIN kód a platební kartu nikdy nemějte pohromadě.
  V případě krádeže ihned vše oznamte policii a platební kartu si zablokujte. 

Další nebezpečí číhá na parkovištích u nákupních center a obchodů. Ve svých 
vozidlech by lidé neměli nechávat nic, co by zloděje mohlo přilákat. Pečlivě si 
vše uschovejte nebo raději vezměte do obchodu s sebou. Vždy si pečlivě vozidlo 
uzamkněte, i když jdete jen odvézt nákupní vozík do stojanu. Buďte obezřetní i při 
ukládání nákupu do zavazadlového prostoru nebo usazování dětí do autosedaček. 
Nenechávejte kabelky, mobilní telefony nebo peněženky jen tak na sedadlech, kde 
jsou zlodějům přímo na  očích. Ti se pak do  auta dostanou jakýmkoli nešetrným 
způsobem a nejen že odcizí vaše cennosti, ale navíc vám vozidlo i značně poškodí. 

Někteří lidé namísto tlačení se v kamenných obchodech dávají přednost výběru 
dárků na internetových portálech. To sice přináší řadu výhod, ale i zde je potřeba 
se mít na pozoru. Ušetříte čas i peníze, můžete si porovnat ceny a zboží vám bude 
dodáno až do domu. Avšak ne vždy probíhá vše tak hladce a zákazníci často již nikdy 
neuvidí ani objednané zboží ani své peníze.    

  Nenechte se zlákat nápadně nízkou cenou nebo výhodnými podmínkami.
  Předem si pečlivě pročtěte obchodní podmínky a reklamační řád.
  Nakupujte jen u známých nebo ověřených prodejců.
  Za zboží předem plaťte jen u důvěryhodných obchodníků.
  Uchovávejte si průběh internetové komunikace, včetně potvrzení objednávky 

a údaje o provedené platbě.  
 
Policisté jako každý rok zvýší v adventním období kontroly v rizikových místech, 

ale i  přesto by každý z  nás měl být více opatrný na  své věci a  mít na  paměti, že 
obezřetnosti není nikdy dost.   

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Oddělení tisku a prevence

por. Mgr. Tomáš Procházka 
koordinátor prevence

tel: 974 261 208
e-mail: tomas.prochazka7@pcr.cz
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Tato tradiční dobročinná akce proběhne v Přibyslavi 
a v okolních obcích v sobotu 7. 1. 2017 od 14 hodin. 
Sraz koledníků - dětí a dospělých, kteří by se chtěli za-
pojit do této charitativní akce, bude ve 13 hodin v klu-
bovně skautského oddílu Aldebaran na farním dvoře. 
Pokud se nenajdou dobrovolníci v  místních částech 
Přibyslavi, bude tam sbírka probíhat ještě v  neděli 
8. 1. 2017 odpoledne. 

Cenná pomoc dobrovolníků 
Vedoucí skupinek i  malí koledníčci se při minulé 

i předminulé Tříkrálové sbírce zúčastnili v hojném po-
čtu a  byly pokryty téměř všechny přibyslavské ulice. 
Věřím, že na nás ani tentokrát nezapomenou a pomo-
hou dobré věci. Z organizačních důvodů bychom uví-
tali, kdyby se dobrovolníci - vedoucí skupinek předem 
nahlásili na  níže uvedený kontakt. Neděle je určena 
pro místní části, kde nemají vlastní skupinky. 

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

Z části výtěžku sbírky před čtyřmi lety byl pořízen 
nový automobil pro zajišťování charitní ošetřovatelské 
služby v Přibyslavi. V loňském roce se na Přibyslavsku 
vybralo opět rekordně přes 200 tis. Kč. Pro Přibyslav 
a  některé okolní samostatné obce bude připraveno 
celkem 34 kasiček. Kromě Přibyslavi a jejích místních 
částí se s námi do sbírky zapojí také samostatné obce 
Nové Dvory, Stříbrné Hory, Olešenka, Modlíkov a Žiž-
kovo Pole. Tříkrálová sbírka je organizována Charitou 
České republiky na celostátní úrovni. Na nižších úrov-
ních Diecézní charitou Hradec Králové a Oblastní cha-
ritou Havlíčkův Brod. 

Záměr na využití prostředků získaných 
z Tříkrálové sbírky 2017

Každoročně se 65 % z vybrané částky  vrací Oblastní 
charitě Havlíčkův Brod (OCH HB). Tyto peníze pomá-
hají lidem v  regionu, kteří se ocitli v  nelehké životní 
situaci. Tentokrát přispějí na svozy klientů do charit-
ních zařízení a zpět do jejich domovů, na poskytování 
různých druhů terapií, jako je canisterapie či hippote-
rapie, a také na vzdělávání pracovníků zaměřené prá-
vě na  realizaci terapií. Vedle toho přispějí na  nákup 
kompenzačních pomůcek do charitní půjčovny a zá-
roveň zajistí možnost dopravy těchto pomůcek přímo 
ke  klientovi. Zbylých 15 % z  výtěžku využije na  své 
projekty Diecézní katolická charita Hradec Králové, 
jejíž součástí je i OCH HB, 10 % pomůže potřebným 
v  zahraničí, 5% půjde na  celostátní projekty   a   5 % 
putuje na režii sbírky.

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT  
V  sobotu 7. 1. 2016 večer v  18 hodin po  sbírce 

v  ulicích města jsou všichni zváni na  Tříkrálový kon-
cert do kostela, kde vystoupí mladí i dospělí hudebníci 
z Malé Losenice a z Přibyslavi. Zazní vánoční skladby. 
Tříkrálový koncert jako obvykle podpoří Tříkrálovou 
sbírku. Návštěvníci koncertu budou moci přispět dob-
rovolným vstupným do tříkrálové kasičky.

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

Další informace vám rád sdělím
(tel.: 728264579, e-mail: michael.omes@seznam.cz) 

Michael Omes

Tříkrálová sbírka 2017 
na Přibyslavsku

Foto: Michael Omes
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Ve Svazu motorového paraglidingu a v AK Přibyslav jsme chtěli společnými silami 
uspořádat nějakou paramotorovou akci, něco nového,  v  našich končinách zatím 
nevyzkoušeného. Původně byla v plánu výstava motorového paraglidingu, ale ta 
nám přišla po předchozích zkušenostech taková moc „normální“, proto jsme dali 
hlavy do hromady a napadlo nás slovo „festival“. Chtěli jsme oslovit každého pilota 
motorového padáku v republice a naším cílem bylo mít vše na jednom místě. Festival 
v podobě létání a všeho kolem něj - vybavení, školení, rozbory nehod, technické 
prohlídky, přebalování záložáků a samozřejmě i zábavu. A tak jsme oslovili výrobce 
krosen, padáků, vrtulí, hlavního inspektora techniky a provozu, paragány, kapelu, 
Červený kříž a začali jsme celou věc šířit mezi lid. Rozeslána byla spousta e-mailů, 
pozvánek, na  sociálních sítích jsme rozjeli hotové peklo a  pozvali jsme všechny 
(doufám), kdo mají s tímto sportem co do činění. Někteří se nám ozvali s omluvou, 
že jim to časově nevychází, někteří se ne- ozvali vůbec a někteří prostě přijeli a užili 
si s námi překrásný a letos zřejmě poslední teplý víkend.

V pátek kolem poledne, před dnem „D“, mě mile překvapil telefonát od kamaráda, 
který zrovna začal navážet materiál, že na letiště přijíždějí auta s karavany a ptají se, 
kde si mohou zaparkovat. Tak brzy jsme první hosty nečekali a bylo to znamení, 
že v tom sami rozhodně nezůstaneme. A nezůstali! Dorazila spousta nových tváří, 
s některými jsme se dosud nikdy nesetkali a s některými jsme si dokonce ani ne-
rozuměli. Účast byla totiž mezinárodní! Největší počet pilotů byl z řad domácích, 
následovaný polskou, slovenskou a německou delegací.

Počasí nám vyšlo na 1-. Nebe bez mráčků, teploty kolem 22 stupňů, jen ten vítr 
přes den zesiloval na nějakých 6 m/s. Ale večer a ráno to šlo! A dokonce moc dobře, 
protože se zde našlo dosti výletníků, kteří odlétali velmi slušně dlouhé trasy. Součástí 
akce byla i druhá část sportovního klání pod názvem PPG- SKI, jejíž první polovinu, 
která spočívala ve sjezdu na lyžích, jsme zvládli odjezdit již v únoru, a na tu druhou 
jsme čekali pro nabitý letní program až do „festivalové“ soboty.

Vzhledem k zesilujícímu větru byla svolána hromadná akce s cílem vyvětrat rosou 
z rána navlhlá křídla. Ze začátku to byla jen nekoordinovaná akce, ale díky vysokému 
počtu účastníků byla nakonec řízena. Probíhalo to následovně. Na povel organizáto-
ra všichni připravili své padáky na start a čekali na znamení. Pak je ve stejný okamžik 
zvedli a levitovali s nimi nad hlavami. To se podařilo hned několikrát a bylo to velmi 
efektní. Zkušenější piloti, kteří svá křídla ovládají dobře ve vzduchu ale i na zemi, 
sváděli pozemní souboje křídlo na křídlo. Vypadalo to jako hračka, ale udržet padák 
v úplavu za jiným, nebo v jeho těsné blízkosti, je docela kumšt. Vyhrál samozřejmě 
ten, kdo ho udržel nad hlavou nejdéle - takže vyhráli všichni.

Velmi věrohodně vypadaly i naaranžované nehody MPG. Dobrovolníci z řad Čer-
veného kříže, nám namaskovali několik zranění, která jsou při pádu padáku s mo-
torem pravděpodobná. Jednalo se třeba o otevřenou zlomeninu nohy, odřeniny, 

zlomený nos, otřes mozku (i když ten už jde simulovat dost obtížně), atd. Úkolem 
přihlížejících bylo pomoci zraněnému, dostat ho z postroje a položit do vhodné po-
zice. Následnou odbornou práci už měla na starosti děvčata - zdravotnice, která nám 
názorně předvedla ošetření zranění a ke všemu podala odborný výklad. Odměnou 
pak pro ně a pro pár vyvolených byl krátký výlet na křídlech dnes již legendárního 
letounu Antonov An-2, lidově zvaného „Andula“. Ta se k nám snesla z nedalekého 
letiště Jihlava a dovezla nám plno paragánů, kteří se„sypali“ mezi všudypřítomné 
diváky.

Nedílnou součástí podobných setkání jsou školení a besedy na všechna možná 
témata. Nejinak tomu bylo i v Přibyslavi. Hlavní inspektor motorového paraglidingu 
LAA ČR Ing. Miroslav Huml vedl takové besedy hned dvě. Ta první byla na téma 
refl exní křídla a ta druhá v návaznosti na téma letecké nehody. Obě byly hojně ob-
sazené posluchačstvem a nejeden pilot se pravděpodobně dozvěděl o svém křídle 
víc, než doposud tušil. Doufejme, že podobná školení i besedy pomohou k bezpeč-
nějšímu létání nás všech.

O jednu z nejpůsobivějších ukázek se postarali polští piloti na kluzácích Dudek 
Snake XX s výkonnými motory Polini 250. Jejich dynamické letové ukázky braly dech 
i zkušeným pilotům sledujícím jejich vystoupení ze země. Večerní létání kolem py-
lonů s „prskavkou“ za zády a zvukem naplno pracujících motorů, bylo super tečkou 
za letovými ukázkami.

Po přistání posledního chrousta se začínala připravovat mladá bigbítová kapela, 
která se starala o zábavu až do časných, ranních hodin. 

Sobotní ráno nám na malou chvilinku překazil déšť, tak byl alespoň čas na ranní 
kávu. Než byla však dopita, tak se nám vyčasilo a chrousti se opět a zvesela pustili 
do poletování po přilehlé krajině. Mezi tím pořadatelský tým začal uklízet následky 
festivalu a to trvalo až do pozdních, večerních hodin. Nelehký úkol nás čekal v po-
době nedopitého sudu piva, a tak se někteří z nás ještě pěkně unavili. 

„Docela povedená akce,“ jsem slyšel z řad návštěvníků! Sami jsme velmi rádi, že se 
událost vydařila a je to pro nás velká motivace do dalších let akci opakovat. Je ještě 
hodně věcí, které mohly být jinak a třeba i lépe, ty ale musíme doladit až v následu-
jících ročnících, protože letos už to nestihneme.

Závěrečné poděkování patří všem návštěvníkům, děvčatům z MS ČČK  Přibyslav, 
pilotům, paragánům, Mirkovi Humlovi, brigádníkům z AK Přibyslav, Svazu moto-
rového paraglidingu LAA ČR a hlavnímu organizačnímu týmu, který na akci nechal 
málem zdraví!!!

 
Za pořadatele,
Milan Klement

Festival motorového paraglidingu 2016
Letiště Přibyslav - 1. a 2. října 2016
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MUŽI
Poř. Příjmení Jméno Nástřel Body

1 Moštěk Josef 127 100,00

2 Holcman František 126 99,21

3 Hrenic Ondřej 124 97,64

4 Šubrt Petr 121 95,28

5 Loužecký Petr 120 94,49

6 Šrámek Roman 117 92,13

7 Polák Tomáš 108 85,04

8 Vábek Jaroslav 106 83,46

9 Plachta Marek 103 81,10

10 Lehrl Tomáš 98 77,17

11 Háněl Tomáš 94 74,02

12 Prchal Petr 93 73,23

13 Vosmek Lukáš 91 71,65

14 Krejčík Milan 63 49,61

Přibyslavský dvanáctiboj 2016 - vzduchovka

Celkové výsledky Přibyslavského dvanáctiboje naleznete na www.pribyslav.cz

DVOJICE
Poř. Dvojice Body

1 Šubrt-Šubrtová ml. 169,19

2 Prchal-Bukáčková 154,97

3 Vosmek-Moravcová 150,78

4 Plachta-Vosmeková 150,67

5 Hánělovi 147,93

ŽENY
Poř. Příjmení Jméno Nástřel Body

1 Sedláková Lenka 115 100,00

2 Šubrtová Lucie 112 97,39

3 Bukáčková Renata 94 81,74

4 Moravcová Gabriela 91 79,13

5 Hánělová Žaneta 85 73,91

5 Šubrtová Eliška 85 73,91

7 Vosmeková Klára 80 69,57

8 Šrámková Lucie 28 24,35

9 Šubrtová Šárka 26 22,61
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Přibyslavský dvanáctiboj JUNIOR 2016
11. disciplína – VRHAČSKÝ TROJBOJ 6. 11. 2016

I přes chladné počasí dorazilo soutěžit 33 dětí a zapojilo se 20 dospělých. Děti si vyzkoušely hod oštěpem, hod 
kriketovým míčkem a vrh koulí.

Rodiče z časových důvodů (a také kvůli bezpečnosti) – hod oštěpem a vrh koulí.
Vyhlášení výsledků vrhačského trojboje jsme pro nepřízeň počasí a pokročilý čas přesunuli na 11. prosince, kdy 

proběhne poslední disciplína – ŠIPKY – v tělocvičně ZŠ Přibyslav.

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

Těšíme se na  vás při poslední disciplíně v  roce 2016, kterou budou ŠIPKY. Tato disciplína se započítá-
vá i do KATEGORIE RODINA. Poslední disciplína proběhne v  tělocvičně ZŠ Přibyslav, po  jejím skončení 
a vyhodnocení také slavnostně vyhlásíme děti s nejlepšími dosaženými výsledky a také děti se 100 % účastí 
na všech disciplínách PDJr. Nově oceníme kategorii RODINA.

Termíny disciplín 5. ročníku Přibyslavského dvanáctiboje Junior zveřejníme na Facebooku již v prosinci,  v 
Přibyslavském občasníku je uvedeme v lednovém čísle roku 2017.

Přejeme všem dětem i rodičům krásné Vánoce a těšíme se na viděnou při sportovních setkáních v novém 
roce 2017☺. 

NEJMLADŠÍ DĚTI 2010 a mladší

Pořadí Příjmení Jméno Ročník
Hod 

kriketovým 
míčkem

Pořadí Hod 
oštěpem Pořadí Vrh 

koulí Pořadí Body 
z pořadí BODY

1. Burda Jakub 2010 9,90 m 1 5,09 m 2 6,22 m 1 4 100
2. Flekal Marek 2010 8,21 m 2 5,61 m 1 5,03 m 2 5 95
3. Musil Josef 2013 7,91 m 3 4,88 m 3 4,24 m 3 9 90

DÍVKY MLADŠÍ 2005 - 2009

Pořadí Příjmení Jméno Ročník
Hod 

kriketovým 
míčkem

Pořadí Hod 
oštěpem Pořadí Vrh 

koulí Pořadí Body 
z pořadí BODY

1. Vlčková Sára 2005 23,24 m 1 14,43 m 1 5,17 m 1 3 100
2. Peňázová Kristýna 2006 16,83 m 2 6,98 m 4 3,58 m 3 9 95
3. Šrámková Lucie 2006 13,98 m 4 6,93 m 5 4,64 m 2 11 90
3. Ptáčková Petra 2007 12,66 m 5 8,97 m 2 3,07 m 4 11 90
3. Loužecká Amálie 2008 14,48 m 3 8,90 m 3 2,66 m 5 11 90

DÍVKY STARŠÍ 2001 - 2004

Pořadí Příjmení Jméno Ročník
Hod 

kriketovým 
míčkem

Pořadí Hod 
oštěpem Pořadí Vrh 

koulí Pořadí Body 
z pořadí BODY

1. Körberová Aneta 2002 32,10 m 1 19,76 m 1 7,08 m 1 3 100
2. Havlíčková Tereza 2003 29,45 m 2 17,98 m 2 4,71 m 5 9 95
3. Loužecká Terezie 2003 25,27 m 3 11,81 m 4 5,77 m 3 10 90

CHLAPCI MLADŠÍ 2005 - 2009

Pořadí Příjmení Jméno Ročník
Hod 

kriketovým 
míčkem

Pořadí Hod 
oštěpem Pořadí Vrh 

koulí Pořadí Body 
z pořadí BODY

1. Háněl Tomáš 2006 26,53 m 1 15,84 m 1 5,24 m 1 3 100
2. Havlíček Radek 2006 24,51 m 2 13,07 m 2 3,59 m 3 7 95
3. Losenický Petr 2006 16,72 m 4 13,01 m 3 4,28 m 2 9 90

CHLAPCI STARŠÍ 2001 - 2004

Pořadí Příjmení Jméno Ročník
Hod 

kriketovým 
míčkem

Pořadí Hod 
oštěpem Pořadí Vrh 

koulí Pořadí Body 
z pořadí BODY

1. Loužecký Filip 2003 32,12 m 1 18,64 m 1 6,30 m 1 3 100
2. Havlíček Marek 2004 30,48 m 2 15,33 m 2 6,28 m 2 6 95

RODINA
Pořadí Příjmení BODY

1. Loužeckých I 200
1. Vlčkova 200
3. Peňázova 185
3. Ptáčkova 185

Za pořadatele
Petr Loužecký a Kristýna Loužecká

tel. 732 401 836
Facebook: Přibyslavský dvanáctiboj Junior

www.cckpribyslav.cz
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Skončila polovina fotbalové sezóny 2016-2017.  Přípravky a žáci si vedli výborně. 
B-čko předvedlo výborné zápasy a jejich umístění je překvapením. Že dorost čekají 
horší časy, jsme očekávali, ale přesto to mohlo být lepší.

Umístění A-čka na 8. místě není špatné, ale bodů je málo.

Naše mladší přípravka, pod vedením bratrů Petra a Tomáše Svobodových hraje 
okresní přebor. Zápasy této kategorie se hrají souběžně na dvou hřištích a celkový 
výsledek je součet obou zápasů dohromady.

Celkově kluci odehráli v soutěži 14 utkání a ve všech zvítězili.

Starší přípravky trénuje Radek Havlíček a Mirek Vopršal. V této kategorii se hraje 
na jednom hřišti a hraje 5 hráčů a brankář. Ze 14 odehraných zápasů 10x zvítězili, 
1x remizovali a pouze jeden zápas prohráli.

Mladší a starší žáci hrají 1. třídu krajské soutěže.
Mladší žáci jsou po polovině soutěže bez ztráty bodu na 1. místě, kdy sehráli 10 

zápasů, které všechny vyhráli skórem 59:9. Tento tým vede Čenda Sibera a  Petr 
Růžička.

Na prvním místě po podzimu jsou i starší žáci pod vedením Libora Bačkovského 
a  Radka Procházky. Z  deseti odehraných zápasů 7x vyhráli, 1x remizovali a  2 x 
prohráli při skóre 60:19.

O  mužstvo dorostu se starají Jan Vácha a  Zdeněk Krčál. Dorost hraje krajský 
přebor. Po velké obměně mužstva se dorostu výsledkově příliš nedařilo. Z 11 utkání 
jsme dokázali  3x zvítězit a 8x nás naši soupeři porazili, v tabulce nám patří 9. místo 
a skóre 19:41.

B-mužstvo hrající okresní přebor, pod taktovkou Jirky Stejskala a Tomáše Kalendy, 
skončilo po polovině soutěže na 4. místě s bilancí: 8x vítězství, 1x remíza a 4x prohra 
se skóre 53:31. Naše mužstvo nastřílelo nejvíce gólů v soutěži.

A-tým, hrající krajský přebor, obsadil 8. místo a  získal pouze 16 bodů. K  plné 
spokojenosti nám chybí 4 body. Letošní ročník je trochu atypický v tom, že tabulka 

Vítězstvím v posledním závodě letošního ročníku M-ČR v biketrialu potvrdil Marek 
Pochtiol svůj titul Mistra České republiky v kategorii Junior.

Závod se jel v Brně 5. 11. 2016. I když o titulu bylo rozhodnuto již před tímto závo-
dem, chtěl Marek udělat ten nejlepší dojem a ukázat, že jeho letošní výsledky nebyly 
věcí náhody. Pořadatelé z neznámých důvodů postavili trať, která svým charakterem 
nepatřila mezi ty obtížné. Bylo jasné, že zvítězí ten, kdo neudělá banální chybu. Dva 
největší soupeři Marek Pochtiol /Trial Žižkovo Pole/ a Lukáš Janka /BT Olomouc/ si 
toto uvědomovali a navzájem se hlídali. První kolo zajel Marek za 0 trestných bodů, 
v druhém kole „chytil“ 5 trestných bodů. Lukáš jel první kolo za 5 tr. bodů, ve druhém 
kole jeden bod přidal. Jak už to bývá, když se dva perou, třetí se směje. Tím třetím 
byl Adam Kosík /ÚAMK Brno/, který první kolo absolvoval za 2 tr. body a dobře jel 
i ve druhém kole. Psychicky však neunesl skutečnost, že by mohl vyhrát, v posledních 
dvou sekcích zbytečně zazmatkoval a nasbíral 10 tr.bodů.

Marek si už zbytek druhého kola pohlídal a v závodě těsně zvítězil.
1. Pochtiol Marek / Trial Žižkovo Pole/ 5 tr. bodů
2. Janka Lukáš /BT Olomouc/ 6 tr. bodů
3. Kosík Adam /ÚAMK Brno/ 12 tr. bodů

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 !!! 

Ohlédnutí za fotbalovým podzimem 2016

Marek Pochtiol – Mistr ČR v biketrialu

je rozdělena na dvě poloviny. Nám se s mužstvy z první poloviny tabulky podařilo 
získat pouze jeden bod. S mužstvy, která jsou za námi, jsme dokázali 5x zvítězit. Ale 
za to, že patříme do dolní poloviny tabulky, si můžeme sami. Vlastní nedisciplinova-
ností jsme skoro celý podzim nemohli postavit nejsilnější sestavu, protože byl stále 
někdo v trestu za vyloučení. Celkem jsme měli tři vyloučené a ti odseděli dohromady 
11 zápasů. Do toho přišlo pár zranění a vzhledem k úzkému kádru jsme na někte-
ré zápasy dávali sestavu těžko dohromady. Doufáme, že současný kádr udržíme 
i na jarní sezónu a budeme podávat lepší výkony.

Závěrem bych chtěl poděkovat městu Přibyslav, díky jehož pomoci jsme mohli 
koupit nový autobus. Po 24 letech provozu v našich službách náš „starý čavdar“ 
dosloužil. Na jarní zápasy už budeme jezdit v novém autobuse značky „Karosa“, kam 
se vejde 49 pasažérů. Tím pádem budou moci na zápasy venku jezdit i naši fanoušci. 

Dále bych chtěl poděkovat sponzorům, našim příznivcům, trenérům a funkcioná-
řům. Všem přeji úspěšný nadcházející rok 2017 a brzy na viděnou 2. dubna 2017 při 
prvním zápase jarní sezóny.

Za SK Přibyslav 
Prchal František 

Pochtiol J.
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KKERAMICKÁ DÍLNA 
Jana Březková 

Bechyňovo náměstí č.p. 40, Přibyslav    
(bývalé elektro a služby,nad kašnou) 

nabízí: 

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

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

                                                 -kurzy keramiky 

  

Tel.: 608041810 
keramickadilna-jana@seznam.cz 

Provozní doba: 

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

www.keramickadilna-jana.nabizi.cz 

KADEŘNICKÉ SLUŽBY

NATÁLIE  SOBOTKOVÁ
Tel.:  723 258 275

KAŽDÝ ČTVRTEK A PÁTEK

SALON LENKA KRÁLOVÁ, Bechyňovo náměstí 5, Přibyslav

STŘÍHÁNÍ I BEZ OBJEDNÁNÍ

Nabídka pronájmu nebytových prostor
Obec Olešenka nabízí k pronájmu nebytové prostory prodejny o výměře 
84.9m2 v přízemí budovy Obecního úřadu Olešenka. Podmínkou pro-
nájmu je provozování  prodejny potravin a smíšeného zboží v těchto 

prostorách.

Bližší informace na tel. 606 136 549 nebo osobně na OU Olešenka každé 
pondělí od 17.00 do 20.00 hodin. E-mail je obecolesenka@ti scali.cz

Zdeněk Zvolánek
Starosta obce Olešenka

Pedikúra
Pedikúra a manikúra 

v prostředí  Vašeho domova.

 Pedikúra – mokrá
- ošetření nehtů, zrohovatělé kůže
- solný peeling, masáž nohou
- lakování nehtů

Manikúra – suchá (mokrá)
- ošetření nehtů, lakování
- peeling, masáž rukou
- P-Shine – japonská manikúra
- parafínový zábal 

Vše u vás doma.

Rezervace termínu a bližší informace:
777 164 122 Kárníková Božena 

Město Přibyslav

Rada města Přibyslav vyhlašu-
je výběrové řízení na funkci 

vedoucí Odboru 
technických služeb 

města Přibyslav.

Bližší informace 
na www.pribyslav.cz 

a na úřední desce 
MÚ Přibyslav. 
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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 

Vernisáž 30. 11. v 18 hod.
Hudební vystoupení: Klarinetové kvarteto ZUŠ Polná
Výstava potrvá do 16. 1. 2017

Janáček galerie, Bechyňovo nám. 20
Přibyslav (z náměstí  směr Šlapanov)
Otevírací doba: Po - Pá 8.00 - 14.20; So 9.00 - 12.00
Tel.: 776 186 530
www.janacekart.cz
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prosinec 2016
KZM Přibyslav
I N F O R M U J E

– od 1. prosince 2016 Burza knih – sleva až 100 % Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. prosince 2016 Kalendář pro rok 2017 v prodeji Kurfürstův dům a další KZM Přibyslav
– od 1. prosince 2016 Nejoriginálnější adventní věnec/výstava Kurfürstův dům KZM Přibyslav 
– od 1. prosince 2016 Nad Betlém vyšla hvězda/výstava Kurfürstův dům KZM Přibyslav 
– od 1. prosince 2016 Jaroslav Matějka/ výstava obrazů Janáček galerie Janáček galerie Přibyslav
– 3. prosince 2016 v 9.00 h. Mše svatá v DPS Společenský sál DPS ŘKF, PS 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
– 4. prosince 2016  ve 14.30 h. Benefi ční adventní vystoupení – Svatopluk Žďár nad S. Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 5. prosince 2016 v 17.00 h. Mikulášská mše svatá Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 5. prosince 2016 od 17.00 h. Peklo 2016 Sklepy pod radnicí Středisko Goliath Přibyslav 
– 6. prosince 2016 od 14.00 h. Advent – kouzelný předvánoční čas/ pro členy SPCCH ČR Velký sál radnice SPCCH ČR ZO Přibyslav
– 7. prosince 2016 v 8.30 h. V knihovně si můžeme i hrát Kurfürstův dům KVC Harmonie a KZM Přibyslav
– 8. prosince 2016 v 8.00 h. Za vánoční náladou do Hlinska Zájezd pro přihlášené SPCCH ČR ZO Přibyslav
– 8. prosince 2016 v 16.00 h. Hudební intermezzo/ koncert Kulturní dům ZUŠ, KZM Přibyslav
– 9. prosince 2016 v 19.00 h. Vánoční koncert F. Nedvěda Kulturní dům Věžnice Obec Věžnice
– 10. prosince 2016 od 13.00 h. Vánoční trhy Kulturní dům Věžnice Obec Věžnice
– 10. prosince 2016 v 16.30 h. Legenda o hvězdě Kulturní dům Věžnice Obec Věžnice
– 10. prosince 2016 v 17.00 h. Doba ledová – mamutí drcnutí Kulturní dům KZM Přibyslav
– 11. prosince 2016 od 9.00 h. Dvanáctiboj Junior – šipky, slavnostní zakončení Budova ZŠ (od pošty) MS ČČK, ZŠ Přibyslav
– 11. prosince 2016 v 15.00 h. Vánoční tvoření v Utíně Kulturní dům Utín SDH Utín, KZM Přibyslav
– 11. prosince 2016 v 16.30 h. Dvanáctiboj – šipky, celkové vyhodnocení Sportovní hala SZM Přibyslav
– 13. prosince 2016 v 17.00 h. Vystoupení žáků ZUŠ ve spolupráci s MS ČĆK Velký sál radnice ZUŠ, MS ČČK Přibyslav
– 16. prosince 2016 v 15.00 h. Vánoční výstava Přednáškový sál ZŠ ŠD a ŠK Přibyslav
– 17. prosince 2016 Betlémské světlo - příjezd do města vlakem Farní kostel, knihovna Oddíl Aldebaran
– 17. prosince 2016 od 13.30 h. Předvánoční zpověď Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 17. prosince 2016 ve 14.00 h. Živý betlém/viz plakáty ŘK fara ŘKF Přibyslav
– 17. prosince 2016 v 19.30 h. FK – Toni Erdmann/fi lm; Už jsme doma/koncert Kulturní dům KZM Přibyslav
– 22. prosince 2017 v 17.00 h. Benefi ční adventní koncert Farní kostel ZUŠ, ŘKF Přibyslav
– 23. prosince 2016 od 8.30 h. Dílnička pro všechny děti Kurfürstův dům KZM Přibyslav 
– 23. prosince 2016 do 12.00 h. ICMM a městské knihovně otevřeno pouze dopoledne Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 24. prosince 2016 v 16.00 Vánoční dětská mše svatá Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 24. prosince 2016 ve 24.00 Půlnoční mše svatá Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 25. prosince 2016 v 16.30 h. Jesličková pobožnost Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 26. prosince 2016 od 14.00 h. Dveře kostela všem otevřené/prohlídka betlému Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 26. prosince 2016 v 18.00 h. Zpívejme všichni koledy Farní kostel ŘKF, KZM Přibyslav
– 27. prosince 2016 v 14.30 h. Čtení s porozuměním Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– do 31. prosince 2016 Podání žádosti o dotace/viz oznámení Mě Ú Radnice města Mě Ú Přibyslav
– 7. ledna 2017 od 14.00 h. Tříkrálová sbírka v Přibyslavi město a okolí Charita ČR, město Přibyslav
– 7. ledna 2017 v 18.00 h. Tříkrálový koncert Farní kostel ŘKF Přibyslav


