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Betlémské světlo Foto: redakce PO

Vyhodnocení soutěže PO a vyhlášení Nejvěrnějšího diváka DP 2016 Foto: Zdeněk Hofman

Pohádkové čarování s nadílkou Foto: Zdeněk Hofman



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 radniceLEDEN 2017

Vážení občané Přibyslavi,
rád bych Vám popřál v novém roce 2017 mnoho zdraví, štěstí, radosti ze života 

a úspěchů v životě osobním i pracovním. Nový rok je novou příležitostí pro každého 
z nás. Ta změna číslovky na konci data nás možná o něco víc motivuje k tomu některé 
věci změnit, udělat lépe. Nicméně každý další den je novou příležitostí a je na nás 
najít odvahu změnit to špatné a rozvinout to dobré. 

Dovolte mi, abych poděkoval všem, kteří se podíleli na práci pro naše městečko 
v letošním roce. Těch událostí nebylo úplně málo, i když svým celkovým objemem 
nedosahovaly úrovně investic při stavbě školy. Za velmi přínosné považuji, že se 
podařilo v letošním roce vytvořit prostor pro mimořádnou splátku ve výši patnácti 
milionů, takže k  počátku roku 2017 nám bude zbývat ke  splacení třicet milionů 
korun. Tato mimořádná splátka nám pomůže ušetřit fi nanční prostředky na úrocích 
a zároveň nám otevře cestu k fi nancování rozsáhlejších investic v letech 2018 – 2020, 
kdy předpokládám nejrozsáhlejší možnosti z pohledu čerpání dotací.  

Další zásadní změnou bylo zavedení svozu bioodpadu v letošním roce. Zde chci 
poděkovat, kromě odboru výstavby a životního prostředí, včetně pracovníků sklád-
ky, Vám všem za zpětnou vazbu a toleranci při zavádění tohoto systému. Věřím, že se 
tímto opatřením dopracujeme ke snížení návozu směsného komunálního odpadu, 
který u nás dlouhodobě patřil k nejvyšším na Vysočině. Věřím, že je nový systém 
přínosem především pro Vás. 

Co se týká investic, tou největší byla rekonstrukce družiny na ZUŠ včetně zateplení 
školní jídelny. Veškeré náklady na zateplení jídelny a vznik rekonstruované ZUŠ činily 
více jak jedenáct milionů Kč. Zároveň probíhalo několik menších investičních akcí. 
Bylo realizováno dokončení infrastruktury lokality Bramborárna II, kdy nakonec 
muselo dojít k penalizaci dodavatele a pozastávce platby za účelem odstranění vad 
a nedodělků, které nebrání užívání, dokončení infrastruktury „K Hesovu“ společně 
s propojkou „Nerudova – Seifertova“, výstavba chodníku v Utíně a parkoviště v Při-
byslavi u DPS, výstavba dopravního hřiště a rozsáhlejší oprava komunikací v Dolní 
Jablonné. Zároveň byla zahájena výstavba TDI v Dolní Jablonné. U TDI Dobrá jsme 
byli pozdrženi projekčními pracemi a  vyjádřeními příslušných orgánů a  institucí. 
Zároveň se nám podařilo nakoupit pozemky určené v územním plánu pro zástavbu 

Tisková konference 
Ve středu 7. 12. 2016 se konala pravidelná tisková konference města Přibyslav. 

Na poslední tiskové konferenci v roce 2016 byli novináři informováni o aktuálním 
dění, které souvisí s naším městem. Jedním z bodů tiskové konference bylo téma 
možné těžby uranu mezi Brzkovem, Věžnicí a Česku Jablonnou. Státní podnik Dia-
mo zažádal příslušný ministerský úřad o nový průzkum. Představitelé obcí se sešli 
a dohodli se na dalším postupu, kterým je schůzka s krajskou reprezentací. Právnická 
pomoc, která se osvědčila v minulém roce, bude pokračovat i v nadcházejícím obdo-
bí. Novináři byli informováni o investičních akcích, které proběhly v uplynulém roce 
a také o připravovaných investicích na rok 2017. Na toto téma navazoval i program 
veřejného jednání Zastupitelstva města Přibyslav. Nejvýznamnějším bodem pro-
gramu bylo schválení rozpočtu města na příští rok. Realizace potřebných investic 
je základním předpokladem pro rozvoj každého města nebo obce. Dalšími tématy 
byly organizační změny městského úřadu a nechyběly ani pozvánky na celou řadu 
kulturních a  společenských akcí, které v  prosinci připravuje město, příspěvkové 
organizace, farnost a  další subjekty. Na  závěr tiskové konference jsme s  panem 
starostou poděkovali přítomným novinářům za spolupráci v  roce 2016 a pozvali 
jsme je na první lednovou schůzku, která se uskuteční již v roce novém.

Kam putuje Přibyslavský občasník?
Náš nejsledovanější periodický sdělovací prostředek je tištěn v  nákladu 1670 

výtisků. Z  tohoto počtu předáváme 1590 ks České poště na  distribuci do  každé 
přibyslavské domácnosti. Zbývajících 80 ks použijeme na rozeslání tzv. povinných 
výtisků tak, jak nám to ukládá „tiskový“ zákon (č. 305/2013 Sb.)
2 povinné výtisky Národní knihovně České republiky,
1 povinný výtisk Moravské zemské knihovně v Brně,
1 povinný výtisk knihovně Národního muzea v Praze,
1 povinný výtisk ministerstvu,
1 povinný výtisk Parlamentní knihovně,

Vše dobré v roce 2017

Co se dělo v prosinci 2016…
1 regionální povinný výtisk příslušné státní vědecké knihovně,
1 regionální povinný výtisk Městské knihovně hlavního města Prahy,
1 povinný výtisk periodického tisku, který je vydavatelem určen pro nevidomé nebo 
slabozraké, Knihovně a tiskárně pro nevidomé K. E. Macana v Praze.

Zbývajících cca 40 výtisků je k dispozici v městské knihovně pro zájemce zejména 
z okolních obcí.

Elektronická verze Přibyslavského občasníku  je v  den vydání zveřejněna 
na www.pribyslav.cz a putuje tak do celého světa.

Přeji všem občanům Přibyslavi i čtenářům Přibyslavského občasníku úspěšný nový 
rok, pevné zdraví vám a vašim blízkým.

Michael Omes
místostarosta města

a budeme se snažit v  těchto nákupech pokračovat tak, aby mohla být projekčně 
vyřešena další lokalita pro zástavbu.

V  novém roce se budeme muset věnovat více projekčním pracím. Již pro rok 
2016 jsme měli vyhlášeny záměry na některé projektové dokumentace, ale vzhledem 
k  rozsahu a  průběhu jednotlivých investic je nebylo možné realizovat. Zůstávají 
tedy úkolem pro počátek roku 2017. Pro následující rok byly zároveň schváleny tyto 
investiční priority: TI Osiva, konvektomat ZŠ Přibyslav, kontejner - svoz odpadů, 
technologie pro kabelovou TV, TDI Dobrá, rekonstrukce ulice Komenského, re-
konstrukce ulice Zahradní, nákup multikáry, automobil pro pečovatelskou službu, 
hasičská zbrojnice Keřkov, oprava komunikace Česká Jablonná - Olešenka, automo-
bil pro JPO, herní prvky na dětská hřiště, herní prvky na koupaliště, radar do místní 
části Ronov nad Sázavou.

Vážení občané, je mi mimořádnou ctí se s Vámi podílet na rozvoji našeho města 
a mám radost z Vašich úspěchů. Mám radost z právě probíhajícího růstu společností 
ACO, SC Metal, NEUFE, které dávají práci mnohým z nás, mám radost z rozvoje 
každého aktivního malého živnostníka, který dokáže pracovat i za podmínek, kdy mu 
stát hází klacky pod nohy, mám radost ze stovek aktivních lidí v místních spolcích, 
kteří dávají našemu městečku ducha, a vůbec největší radost mám, když všichni tito 
aktivně a čile spolupracují. Přeji nám, aby se toto vše odrazilo v naší spokojenosti 
v následujícím roce. Pamatujme na to, že radost a štěstí jsou především stavem naší 
mysli a že často i přes nepřízeň osudu záleží především na nás, zda budou naším 
každodenním průvodcem.

 
Martin Kamarád

starosta města Přibyslav

Uzávěrka příštího čísla 20. 1. do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 1. 2. 2017)
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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 Přibyslav 
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 obál-
ce označené CENA MĚSTA – NEOTEVÍRAT, nebo elektronickou poštou na adresu 
mesto@pribyslav.cz. Úplné znění Pravidel pro udělování Ceny města Přibyslav na-
jdete na www.pribyslav.cz/legislativa/pravidla_a_zasady. 

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ Přibyslav

Odbor výstavby a životního prostředí
Komplexní pozemkové úpravy

Státní pozemkový úřad vydal dne 9. 12. 2016 v souladu se schváleným návrhem 
komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hřiště Rozhodnutí o výměně 
nebo přechodu vlastnických práv a o zrušení věcných břemen tak, jak je uvedeno 
v přílohách k rozhodnutí.  Datum zápisu v katastru nemovitostí bude rozhodné pro 
podání přiznání k dani z nemovitých věcí. Zároveň tímto rozhodnutím k   1. říjnu 
zanikají dosavadní nájemní vztahy, zatímní bezúplatné užívání a časově omezený 
nájem k předmětným pozemkům, kterých se rozhodnutí týká, a bude nutno uzavřít 
nové nájemní smlouvy.

Dne 12. 12. 2016 se v České Jablonné konalo jednání sboru zástupců, na kterém 
zástupci zpracovatelské fi rmy představili rozbor současného stavu, který zahrno-
val mimo jiné charakteristiku přírodních podmínek, hospodářské využití pozemků 
a jeho vliv na životní prostředí, vyhodnocení výsledků podrobných terénních prů-
zkumů. Diskutovalo se nad návrhem plánu společných zařízení, zejména nad cestní 
sítí a opatřeními směřujícími k zabránění vodní eroze a zlepšení odtokových poměrů.

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

Pro rok 2017 zůstává Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 v platnosti a je zachová-
na sazba poplatku ve výši 250 Kč. Pro poplatníky, kteří jsou hlášeni k trvalému poby-
tu v místních částech Hřiště a Ronov nad Sázavou se nadále poskytuje úleva ve výši 
125 Kč. Výběr poplatku na pokladně Městského úřadu Přibyslav začne na přelomu 
ledna a února. Poplatek je splatný do 30. 6. 2017.

Připravovaná novela stavebního zákona
Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo novelu stavebního zákona, která slibuje 

úlevu pro drobné stavebníky a  urychlení stavebního řízení. Koncem října tohoto 
roku prošla i prvním čtením v Poslanecké sněmovně PČR a již nyní je pravděpodob-
né, že stavebníkům život příliš neulehčí – papírování a obíhání úřadů se bohužel 
nevyhnou.

V oblasti územního plánování se zavádí institut zrychleného řízení o změně územ-
ního plánu a  investorům přináší možnost vlastní iniciativy. Například na  základě 
zadání a schválení úřadu budou mít možnost na vlastní náklady vypracovat územní 
studii.

Asi největší změnou je sjednocení povolovacího procesu. Zatímco nyní probíhá 
stavební řízení, územní řízení a posouzení vlivu na životní prostředí většinou oddě-
leně, nově by mělo být možné sjednotit všechny tři části do jednoho koordinačního 
řízení. Získat všechna povolení by tak mohlo být alespoň rychlejší. Společná řízení 
jsou nicméně pro investory pouze fakultativní, sám investor si bude moci zvolit, zda 
půjde cestou oddělených řízení či cestou společného řízení, a to zejména s ohledem 
na aktuální dostupnost povinných podkladů k návrhu, apod.

Pokud jde o konkrétní stavby, zjednodušení by se měli dočkat především ti, kteří 
si budou chtít na zahradě postavit bazén, skleník nebo plot. Pořád ale bude rozho-
dovat velikost. Dnes je možné bez povolení či ohlášení stavebnímu úřadu stavět 
vedle chaty či rodinného domu např. bazény do  40 m2 nebo skleníky do  40 m2 
a výšky do 5 m. Kdo ale chce bazén nebo skleník větší, bez stavebního povolení se 
neobejde. Nově je navrhováno, že postačí pouze rozhodnutí o umístění stavby, což 
v praxi znamená vyhnout se stavebnímu povolení. Zcela by pak měla odpadnout 
povinnost hlásit stavebnímu úřadu stavbu plotu nižšího než dva metry. Aktuálně 
pro ně potřebujete buď územní rozhodnutí, nebo územní souhlas, pokud předložíte 
souhlas sousedů.

Z mého pohledu se bohužel nemění to nejdůležitější a tím je množství podkladů, 
které k žádosti musí stavebník přiložit, naopak bude vytvořen zcela nový dotčený 

orgán státní správy a povinným dokladem k umístění stavby bude souhlas orgánu 
územního plánování. 

Ing. Martin Firla
vedoucí OVŽP

Odbor správy a údržby
Měsíc prosinec jsme zahájili přípravami na  rozsvícení vánočního stromu před 

radnicí města, výzdobou vánočního stromu v  mateřské školce, v  Dolní Jablonné 
a instalací vánoční výzdoby na sloupy veřejného osvětlení. 

Při údržbě města nám počasí přálo, kromě začátku měsíce, kdy nás zima vyzkou-
šela z připravenosti na zimní údržbu sněhovou nadílkou a posléze náledím. I přes 
poruchy na naší technice jsme úkoly zvládli.

Byly opraveny nahlášené nebo zjištěné poruchy veřejného osvětlení jak ve městě, 
tak i  v obcích. Z důvodu bezpečnosti jsme instalovali nový dřevěný plot v parku 
za zámkem.

Původní oplocení bylo vandaly zničeno. Stávající oplocení je masivnější konstruk-
ce, doufáme, že bude mít dlouhou životnost.

V oblasti bytového hospodářství - během prosince byla v součinnosti s odbornou 
fi rmou opravena vodoinstalace v bytě v ulici Nerudova. V budovách domů s pečova-
telskou službou proběhla výměna hlavních uzávěrů vody. Pracovníci odboru postup-
ně provádí výmalbu sklepních prostor DPS zároveň s drobnými zednickými pracemi. 

V tomto měsíci byl přidělen jeden městský byt v ulici Nerudova a jeden byt v domě 
s pečovatelskou službou č. p. 251. 

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSU

Odbor hospodářsko-správní
Rozpočet města

Rozpočtové příjmy města jsou ke dni 30. 11. 2016 po rozpočtovém opatření č. 6 
ve výši 79 095 462,20 Kč a výdaje ve výši 88 433 333,73 Kč.

Plnění rozpočtu města k 30. 11. 2016 je následující:
Daňové příjmy činí 60 938 471,43 Kč, t. j. 99,86 % rozpočtovaných daňových pří-

jmů. Nedaňové příjmy jsou ve výši 3 077 821,14 Kč, kapitálové příjmy 1 033 269 Kč 
a přijaté transfery 5 616 713,64 Kč. Příjmy celkem ve výši 70 666 275,21 Kč tvoří 
89,34 % schváleného rozpočtu.

Běžné výdaje k  tomuto datu činí 37  363  793,68 Kč, kapitálové výdaje pak 
15  886  065,84 Kč. Celkové výdaje jsou ve  výši 53  249  859,52 Kč, což je 60,21 % 
schválených výdajů na letošní rok.

Finanční plán
Finanční plán hospodářské činnosti po změně č. 2 předpokládá na rok 2016 vý-

nosy ve výši 22 389 622 Kč a náklady ve výši 14 539 200 Kč. 
Výsledek hospodářské činnosti činí celkově k 30. 11. 2016 Kč 12 376 543,85, podle 

jednotlivých organizací je následující: lesy 892 492,18 Kč, skládka 6 311 224,68 Kč, 
SZMP 770  494,26 Kč, správa majetku 134  312,75 Kč, kabelová televize 
1 551 816,35 Kč, všeobecná správa 1 107,43 Kč a pronájmy 2 715 096,20 Kč. 

Ing. Zdeňka Teclová, vedoucí OHS

Pečovatelská služba Přibyslav
V měsíci prosinci dočerpávaly pečovatelky dovolenou, což ovšem nijak výrazně 

neovlivnilo chod pečovatelské služby.  
V sobotu 3. prosince proběhla v naší společenské místnosti adventní mše svatá 

s posezením a malým občerstvením, což se setkalo s velkým ohlasem veřejnosti.  
V druhé polovině měsíce se konaly ve společenské místnosti vánoční setkání a be-

sídky. V úterý 20. prosince proběhla besídka Klubu důchodců Pohoda a ve středu 
21. 12. se jako každý rok uskutečnila již tradiční večeře s obyvateli DPS Přibyslav. 
Sešlo se nás zhruba 40 a atmosféra byla vskutku sváteční. Na harmoniku nám zahrál 
jako každoročně pan F. Zadák, sváteční večeři nám uvařil kolektiv kuchařek ze školní 
jídelny a o zpestření večera se nám postaraly děti z Mateřské školy Přibyslav. Všem 
mnohokrát děkujeme.

Během vánočních svátků probíhal „nedělní provoz“, tzn. každý den, včetně Štěd-
rého, docházela vždy v  podvečer jedna z  pečovatelek do  práce, kde vykonávala 
běžnou pečovatelskou činnost. Mezi vánočními svátky, kdy školní jídelna nevařila, 
bylo pro uživatele pečovatelské služby zajištěno náhradní stravování z restaurace 
U Kubínů. Tuto službu využila zhruba dvacítka našich klientů.

V závěru bychom vám rády poděkovaly za veškerou pomoc, ochotu, přízeň a to-
leranci, kterou jste nám během roku 2016 poskytovali. Zvláštní díky patří „rychlé 
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rotě“ a celému městskému úřadu, kulturnímu zařízení, mateřské školce, Osivě a.s., 
restauraci U Kubínů, školní jídelně, základní škole, všem místním obvodním lékařům 
a mnoha dalším lidem, bez jejichž pomoci bychom nemohli dělat plnohodnotně 
svoji práci… děkujeme!

V měsíci lednu budou probíhat ve společenské místnosti s třediska pečovatelské 
služby již pravidelné akce. Ve spolupráci s místní skupinou ČČK bude v pátek dne 
27. 1. od 15:00 do 16:00 hodin pravidelný monitoring a ve spolupráci s místní řím-
skokatolickou farností proběhne v sobotu 28. 1. od 9:00 hodin mše svatá. Všichni 
jste srdečně zváni.

Celý kolektiv pracovníků Pečovatelské služby Přibyslav vám přeje klidný, příjemný 
vstup do nového roku a po celý rok 2017 zdraví a spokojenost. 

Martina Veselá DiS.
vedoucí PS

 Dětský koutek na přibyslavské radnici

Prosinec byl ve znamení rekapitulace dosud vykonávané práce s lidmi v sociálně 
nepříznivé situaci a v oblasti podpory rodiny. Kromě řešení běžných sociálních zále-
žitostí proběhla i kontrola výkonu soc. práce pracovníky Krajského úřadu Vysočina 
a  to s kladným výsledkem. Je tedy nezbytné se těmto aktivitám i nadále věnovat, 
neboť i sebemenší pokrok v životě jedince či rodiny tím správným směrem má smysl.

Ráda bych informovala rodiče malých dětí, že v rámci zkvalitnění služeb na úřadě 
jsme pro vás vytvořili zázemí v přízemí budovy. Nově zde naleznete přebalovací 
pult, dětský stoleček se židličkami s možností kreslení a stávající sezení, kde ma-
minky mohou své děti nakojit. Příslušenství se nachází u zadního vchodu radnice, 
který je běžně otevřen v pondělí až pátek po dobu úředních hodin, stejně tak jako 
vchod hlavní. 

Dále upozorňuji, že i  v  roce 2017 budou v  Přibyslavi probíhat bezplatné Al-
zheimer poradny v  budově městského úřadu. Pracovnice poradny vám budou 
k dispozici každý třetí čtvrtek v měsíci. V  lednu je konzultace z organizačních dů-
vodů zrušena. Další poradna tak vychází na  16. 2. 2017 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

V závěru bych ráda zmínila činnost Klubu seniorů Pohoda, který vyplňuje volný 
čas přibyslavským seniorům každé pondělí a  úterý od  14 hodin. Do  konce roku 
2016 aktivity klubu organizovala paní Šillerová, které tímto za činnost děkujeme. 
Nyní se obracíme na vás, kdo jste plni energie a nápadů a máte s volnočasovými 
aktivitami pro seniory zkušenosti. Hledáme zodpovědného dobrovolníka, ať už 
z řad seniorů či mladšího věku, kdo by se vedení klubu ujal a dal mu nový impuls. 
Zájemci se mohou hlásit u soc. pracovnice či tajemníka městského úřadu. 

Pracovní doba sociálního pracovníka:
Po 8:00 – 16:30 hod.
Út, St, Čt  8:00 – 12:00 hod.
tel. 569 430 816
e-mail: vaverkoval@pribyslav.cz

Lenka Vaverková, DiS.
sociální pracovník

Sociální práce

 220/2016 Rada města Přibyslav stanovuje výši měsíčního nájemného v částce 42 Kč/m2/
měsíc u bytů ve vestavbách bytových domů na adrese Příkopy 485 a 486 v Při-
byslavi, a to poté, kdy bude vyčerpána fi nanční spoluúčast na pořízení bytu.
Termín: 30. 06. 2017
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

221/2016 Rada města Přibyslav souhlasí s  ukončením nájemní smlouvy na  byt č.  3 
v bytovém domě Ronov nad Sázavou čp. 17 Přibyslav, uzavřené dne 11. 6. 
2010 s panem (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny), a to 
dohodou ke dni 31. 12. 2016.
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

222/2016 Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 3 v bytovém domě na adrese 
Ronov nad Sázavou 17 v Přibyslavi paní (z důvodu ochrany osobních dat byly 
údaje odstraněny), trvale bytem Ronov nad Sázavou 17, 582  22 Přibyslav. 
Výše nájemného bude stanovena na  42  Kč/m2/měsíc, s  možností navýšení 
ceny nájmu o míru infl ace vyhlášené ČSÚ. Nájemní smlouva bude uzavřena 
na dobu určitou a to od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017.
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

223/2016 Rada města Přibyslav souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 108 
v DPS v Přibyslavi, v ulici Tržiště 251, uzavřené dne 15. 8. 2012 s (z důvodu 
ochrany osobních dat byly údaje odstraněny), a to dohodou ke dni 30. 11. 
2016.
Termín: 30. 11. 2016
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

224/2016 Rada města Přibyslav projednala žádost Základní školy Přibyslav o  udělení 
výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídě zřízené v souladu s ustanovením § 16 
odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a tuto výjimku schvaluje podle 
§ 23 odst. 5 téhož zákona. 
Termín: 23. 11. 2016
Zajistí: Mgr. Adam Petr
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

225/2016 Rada města Přibyslav souhlasí s uzavřením Mateřské školy Přibyslav, Bezručo-
va 683, 582 22 Přibyslav, IČO 75011930 v době vánočních prázdnin od 23. 12. 
2016 do 2. 1. 2017. 
Termín: 22. 12. 2016
Zajistí:  Mgr. Štouračová Naděžda
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

226/2016 Rada města Přibyslav souhlasí s pronájmem pozemků pro provozování pou-
ťových atrakcí na  přibyslavské pouti v  roce 2017 panu (z  důvodu ochrany 
osobních dat byly údaje odstraněny), 539 01 Hlinsko za cenu 135.000 Kč.
Termín: 31. 03. 2017
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

227/2016 Rada města Přibyslav schvaluje mimořádné odměny za 2. pololetí 2016 ře-
ditelce Mateřské školy Přibyslav Mgr. Naděždě Štouračové, ředitelce Kultur-
ního zařízení města Přibyslav paní Zdeňce Valnerové, řediteli ZŠ Přibyslav 
Mgr. Petru Adamovi, ředitelce SZMP s. r. o. Bc. Veronice Vošické Buráňové, 
veliteli JPO II panu Miroslavu Fišarovi a správci městských lesů panu Josefu 
Hamerníkovi. 
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

228/2016 Rada města Přibyslav schvaluje pronájem části pozemku parc. č.  334/24 
o výměře 150 m2 v k. ú. Přibyslav panu (z důvodu ochrany osobních dat byly 
údaje odstraněny), 582 22 Přibyslav. Cena pronájmu je 300 Kč/rok. Nájemní 
smlouva bude uzavřena s účinností od 1. 12. 2016 na dobu neurčitou s šesti-
měsíční výpovědní lhůtou. 
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

229/2016 Rada města Přibyslav souhlasí se zakoupením elektrické pánve pro škol-
ní jídelnu při Mateřské škole Přibyslav, Bezručova 683, 582  22 Přibyslav, 
IČO 75011930. 
Termín: 27. 12. 2016
Zajistí:  Mgr. Štouračová Naděžda
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

230/2016 Rada města schvaluje výpůjčku sklepení pod přibyslavskou radnicí v  době 
od 2. 12. 2016 do 11. 12. 2016 organizaci Junák - český skaut, z. s., středisko 
Goliath, Husova 210, 582 22  Přibyslav pro přípravu a konání Pekla 2016 . 
Termín: 12. 12. 2016
Zajistí: Jaroš Libor
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 23.  11. 2016

(pokračování na str. 6)
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 74/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravený program veřejného zase-
dání dne 14. 12. 2016.
Termín: 14. 12. 2016
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

75/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav jako zakladatel společnosti Sportovní zařízení 
města Přibyslav s. r. o., se sídlem Česká 34, 582 22 Přibyslav, IČO 27513068 - 
jediný společník město Přibyslav
-  schvaluje zrušení společnosti Sportovní zařízení města Přibyslav s. r. o. s pře-

vodem jmění na společníka město Přibyslav
-  schvaluje projekt přeměny ze dne 3. 11. 2016
-  uděluje dle ust. § 8 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních spo-

lečností a družstev souhlas s tím, že nebude vypracována jakákoliv zpráva
-  uděluje dle ust. §11a odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchod-

ních společností a družstev souhlas s tím, že nebude vypracována mezitímní 
účetní závěrka

-  pověřuje starostu města Přibyslav k provedení veškerých potřebných úkonů 
ke zrušení společnosti Sportovní zařízení města Přibyslav s. r. o. s převodem 
jmění na společníka město Přibyslav.

Termín: 30. 06. 2017
Zajistí: Kamarád Martin
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

76/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav bere na vědomí rezignaci na funkci předsedy 
a člena Osadního výboru Keřkov pana Františka Pátka ke dni 31. 12. 2016 
a za jeho práci v osadním výboru mu děkuje.
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Kamarád Martin
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

77/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav bere na  vědomí rezignaci členky Osadního 
výboru Dvorek a Uhry paní Marty Štáfl ové ke dni 6. 10. 2016 a za její práci 
v osadním výboru jí děkuje.
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Kamarád Martin
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

78/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje koupi pozemků parc. č. 149/1 o vý-
měře 951 m2 a  parc. č.  231/5 o  výměře 24 m2 v  k. ú. Ronov nad Sázavou 
od České republiky - Státního statku Jeneč, státní podnik v likvidaci, Třanovské-
ho 622/11, Řepy, 163 00 Praha, IČO 16918 za kupní cenu 10.230 Kč. Náklady 
spojené s koupí hradí město Přibyslav.
Termín: 30. 06. 2017
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

79/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje přípravu prodeje bytového fondu 
ve vlastnictví města Přibyslav, týkající se dvou bytových domů - bytového domu 
č. p. 486, který je součástí pozemku parc. č. st. 528 zastavěná plocha a nádvoří 
v obci, části obce a k.ú. Přibyslav a bytového domu č. p. 485, který je součástí 
pozemku parc. č. st. 529 zastavěná plocha a nádvoří v obci, části obce a k. ú. 
Přibyslav, a to formou prodeje celkem 25 bytových jednotek vymezených pro-
hlášením vlastníka dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, 0 proti, 6 zdržel se

80/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje dodatek č. 1 Smlouvy o spolupráci 
OSVŠ 29/2011 ze dne 31. 10. 2011, která byla uzavřena mezi městem Při-
byslav a  městem Havlíčkův Brod pro zajištění činnosti příspěvkové organi-
zace města Havlíčkův Brod s názvem Základní umělecká škola J. V. Stamice 
Havlíčkův Brod a souhlasí se zapsáním odloučeného pracoviště příspěvkové 
organizace (582 22 Přibyslav, Bechyňovo náměstí 35) jako místa poskytování 
školských služeb.
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 15 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

81/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav projednalo přílohu č. 1/2016 - „Rozúčtování 
skutečných nákladů obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu 
za rok 2015“ k Obecně závazné vyhlášce č. 4/2015 a rozhodlo o zachování 
sazby místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na  rok 2017 ve výši 
250 Kč za osobu/kalendářní rok. Obecně závazná vyhláška města Přibyslav 
č. 4/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí pro další 
období beze změny.
Termín: 1. 1. 2017
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 10 hlasy, 0 proti, 4 zdržel se

82/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje fi nanční spoluúčast z rozpočtu města 
Přibyslav na  akci „Restaurování movité kulturní památky Křtitelnice“ v  kos-
tele Narození sv. Jana Křtitele v  Přibyslavi ve  výši 10 % z  celkových výdajů 
311.650  Kč, tj. 31.165  Kč. Vlastníkem památky je Římskokatolická farnost, 
Kostelní 267, Přibyslav, IČO 60128283.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Kamarád Martin
Usnesení bylo přijato 15 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

Usnesení Zastupitelstva města 
Přibyslav ze dne 14.  12. 2016231/2016 Rada města Přibyslav souhlasí s pronájmem sportovní haly Česká 34, 582 22 

Přibyslav v délce 2 hod. týdně v  roce 2017 Základní organizaci Odborové-
ho svazu státních orgánů a organizací při MÚ Přibyslav, Bechyňovo nám. 1, 
582  22 Přibyslav, IČO 71174842 v  době, kdy hala není obsazena platícími 
nájemci. Cena pronájmu je 10 Kč/hod. včetně DPH.
Termín: 23. 11. 2016
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

232/2016 Rada města Přibyslav schvaluje vyřazení drobného a dlouhodobého hmotné-
ho majetku IČ 6/201, 51443, 50566 a 20138.
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Bártová Marie
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

233/2016 Rada města Přibyslav schvaluje přiznání dotace panu (z  důvodu ochrany 
osobních dat byly údaje odstraněny) 582 22 Přibyslav, ve výši 6.000 Kč na kr-
mivo a veterinární péči pro vodícího psa na základě „Veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace“.
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Lenka Vaverková, DiS.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

234/2016 Rada města Přibyslav schvaluje přiznání dotace paní (z důvodu ochrany osob-
ních dat byly údaje odstraněny), 582 22 Přibyslav, na částečnou úhradu dluhu 
na nájmu ve výši 5.000 Kč na základě „Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace“. 
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Lenka Vaverková, DiS.
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, 1 proti, 1 zdržel se

235/2016 Rada města Přibyslav schvaluje záměr změn v Organizačním řádu Městského 
úřadu Přibyslav a stanovuje s účinností od 1. 1. 2017 celkový počet zaměst-
nanců v Městském úřadu Přibyslav na 39 zaměstnanců.
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

236/2016 Rada města schvaluje vyhlášení výběrového řízení na funkci vedoucího Odbo-
ru technických služeb města Přibyslav.
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

237/2016 Rada města Přibyslav schvaluje program 18. veřejného zasedání Zastupitel-
stva města Přibyslav dne 14. 12. 2016.
Termín: 14. 12. 2016
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

238/2016 Rada města Přibyslav schvaluje odměny členům komisí Rady města Přibyslav.
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel s

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

 239/2016 Rada města Přibyslav souhlasí se zřízením doplňkové činnosti pro město Při-
byslav a to:
1/ Živnosti řemeslné - hostinská činnost.
2/ Koncesované živnosti - prodej lihovin.
3/  Výroba, obchod a  služby neuvedené v  přílohách 1 až 3 živnostenského 

zákona.
Termín: 14. 12. 2016
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

240/2016 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi NEUFE 
spol. s.r.o., Thunovská 184/20, 118 00 Praha 1 - Malá Strana, IČO 25996061 
a městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 
o poskytnutí fi nančního daru ve výši 3.000 Kč na akci „Živý betlém 2016“.
Termín: 30. 11. 2016
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 30.  11. 2016

 241/2016 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 5 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: 05. 12. 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 02.  12. 2016

(pokračování ze str. 5)
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83/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje fi nanční spoluúčast z rozpočtu měs-
ta Přibyslav na akci „Přeložení transformační stanice HB_0497“ ve výši 50 % 
z výdajů na přeložení transformační stanice za podmínky uzavření smlouvy 
o smlouvě budoucí o vybudování komunikace a kruhového objezdu na po-
zemcích společnosti NEUFE spol. s r. o.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Kamarád Martin
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, 0 proti, 1 zdržel se

84/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotace ve  výši 
24.691 Kč Římskokatolické farnosti Přibyslav, Kostelní 267, 582 22 Přibyslav, 
IČO 60128283 a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

85/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav zajistí v r. 2017 podíl města Přibyslav na fi nan-
cování pořízení dopravního automobilu v rámci programu MVČR č. 014240 
„Dotace pro jednotky SDH obcí“.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

86/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje odměny členům výborů Zastupitel-
stva města Přibyslav.
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

87/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje investiční priority na rok 2017: TI Osi-
va, konvektomat ZŠ Přibyslav, kontejner - svoz odpadů, technologie pro ka-
belovou TV, TDI Dobrá, rekonstrukce ulice Komenského, rekonstrukce ulice 
Zahradní, nákup multikáry, automobil pro pečovatelskou službu, hasičská 
zbrojnice Keřkov, oprava komunikace Česká Jablonná - Olešenka, automobil 
pro JPO, herní prvky na dětská hřiště, herní prvky na koupaliště, radar do míst-
ní části Ronov nad Sázavou. 
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Kamarád Martin
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

88/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje provedení mimořádné splátky úvěru 
České spořitelny, a.s. Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO 45244782 
(č. 10533/14/LCD) ve výši 15.000.000 Kč.
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

89/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje rozpočtového opatření č.  7/2016 
k rozpočtu města Přibyslav na rok 2016 a změnu č. 3/2016 fi nančního plánu 
hospodářské činnosti města Přibyslav na rok 2016.
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, 1 proti, 0 zdržel se

90/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje rozpočet města Přibyslav na rok 2017 
v závazných ukazatelích dle příloh.
Příloha: Rozpočet města Přibyslav na  rok 2017,Finanční plán hospodářské 
činnosti města Přibyslav na rok 2017.
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

91/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje Smlouvu o  podmínkách napojení, 
o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě 
budoucí nájemní mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Při-
byslav, IČO 00268097 a fi rmou GasNet, s.r.o., Klišská 940, 400 01 Ústí nad 
Labem, IČO 27295567, číslo smlouvy: 9416002561/2016/4000205404/098.
Termín: 31. 01. 2017
Zajistí: Ing. Firla Martin
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

92/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje plán činnosti kontrolního výboru 
Zastupitelstva města Přibyslav na rok 2017. 
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Mgr. Neumannová Zdena
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

93/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje plán činnosti fi nančního výboru Za-
stupitelstva města Přibyslav na rok 2017.
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Jaroš Libor
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

Téma na leden:
1. ledna oslavujeme nejen Nový rok, ale i  státní svátek – Den obnovy samo-
statného českého státu. Česká republika, jako samostatný stát, začala existovat 
1. 1. 1993, po rozdělení Česko-slovenské federace.
Zeptali jsme se:
Jak zpětně hodnotíte rozdělení federace, myslíte si, že to byl dobrý krok?

Ota Benc, za ODS:
Každé rozhodnutí se dělá v jistém čase a v jistých podmínkách. Možná si už ani 

dobře nepamatujeme, co všechno se skoro před dvaceti pěti lety událo. Jen výsledek 
- konec státu dvou blízkých a zároveň rozdílných národů.  Opravdu si netroufnu říci, 
zda to bylo dobře nebo špatně, když si uvědomuji tíživou situaci dnešní Evropy.
Martin Kamarád, za ODS:

Především to byl krok odvážný. Pokud si dobře pamatuji, v Čechách příliš silné 
volání po něčem takovém nebylo, ale na Slovensku, tomu bylo přesně opačně. Těžko 
říci, jak by se situace vyvinula, kdyby k rozdělení nedošlo. Zpětně hodnoceno, to byl 
krok dobrý, v té době jsem z něj ale radost neměl.
Michael Omes, za KDU-ČSL:

Přestože jsem nebyl příznivcem rozdělení společného Československa, respektuji 
svobodu a právo na sebeurčení, které Slováci po sametové revoluci vyjadřovali stále 
intenzivněji. Ať jsou modely uspořádání národů a nebo států jakékoliv, důležitá je 
jejich spolupráce, zakotvená v demokracii.
Anna Šnýdlová, za ODS:

Pamatuji si, že po rozdělení federace, po samostatném státě toužili hlavně Slováci, 
kteří měli pocit, že jsou v československém státě v podřadném postavení. Proto bylo 
správné, že se federace rozdělila a oni se mohli jako národ emancipovat.
Jan Thomayer, za NPP:

Rozdělení naší federace v roce 1993 vnímám jako krok, který byl v té době žádaný 
především tehdejšími českými  i slovenskými politickými představiteli. Jsem hlavně 
rád, že rozdělení proběhlo v poklidu. Myslím si, že rozdělení federace bylo správným 
krokem. 
Pozn. red.: Upozorňujeme čtenáře, že anketní otázky zasíláme všem zastupitelům, 
avšak účast v anketě je dobrovolná. Proto zde nenacházíte odpovědi všech zastu-
pitelů.

Anketa zastupitelů

Máte doma papouška šedého - žako? Dejte nám o tom vědět. V průběhu měsíce 
ledna 2017 totiž vstoupí v platnost povinnost registrace pro papouška šedého-žako, 
latinsky Psittacus erithacus. Všichni majitelé těchto šedivých opeřenců z Vysočiny 
budou mít povinnost do 30 dnů od účinnosti tohoto nařízení požádat Krajský úřad 
Kraje Vysočina o registraci svého exempláře a nechat si na něj vystavit registrační 
list. Konkrétní datum bude upřesněno v  návaznosti na  nabytí účinnosti nařízení 
Evropského společenství.

Při registraci exempláře tohoto druhu musí vlastník na své náklady ptáka předem 
nezaměnitelně označit, a  to buď nesnímatelným bezešvým uzavřeným kroužkem 
od licencovaných výrobců, nebo za pomoci mikročipu, který splňuje konkrétní nor-
mu ISO. Pokud majitelé svého papouška nezaregistrují, podle zákona se dopouštějí 
přestupku a mohou čelit sankcím České inspekce životního prostředí.

S povinností registrace papouška šedého začne také platit obecný zákaz obchod-
ních činností s  těmito opeřenci. Aby bylo možné tyto papoušky prodávat, bude 
nutné získat potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností, kterou ze zákona vy-
dávají krajské úřady, v případě našeho regionu Krajský úřad Kraje Vysočina. Detailní 
podmínky registrace papoušků a informace o vydávání výjimek ze zákazu obchodní 
činnosti najdete na webových stránkách Kraje Vysočina pod tímto odkazem:
http://www.kr-vysocina.cz/informace-k-registraci--a-vydavani-vyjimek-ze-zakazu-
-obchodnich-cinnosti/d4077063/p1=34017, kde se budou informace o  této pro-
blematice pravidelně aktualizovat.

Papoušek šedý je u nás nejvíce chovaným druhem velkého papouška a znovu-
zavedení jeho registrace souvisí s  rychle pokračujícím úbytkem jeho přirozených 
populací v zemích jeho výskytu. V důsledku toho byl celosvětově zařazen mezi druhy 
ohrožené vyhynutím a z hlediska evidence chovaných exemplářů budou u něj uplat-
ňována stejná pravidla jako u některých jiných vzácných druhů papoušků rodu Ara 
nebo Amazona nebo například u často chované želvy zelenavé (Testudo hermanni).

Irena Ulrichová
Odbor životního prostředí a zemědělství KÚ Kraje Vysočina

tel.: 564 602 506
 e-mail: ulrichova.i@kr-vysocina.cz

MAJITELÉ PAPOUŠKŮ ŠEDÝCH – ŽAKO BU-
DOU MÍT POVINNOST JEJICH REGISTRACE
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•  Na  první prosincový pátek objednala paní učitelka Bártová - aktivitu pro žáky 
6. A a 6. B. Všichni si pod vedením lektorů z Helenína užili ve výtvarné výchově 
„obyčejně neobyčejného“ recyklovaného tvoření.

•  V pondělí 5. 12. se naši deváťáci postarali o mikulášský program – 9. B ve škole 
a 9. A  v mateřské škole, domě s pečovatelskou službou a na městském úřadě.

•  Dne 7. 12. vyjeli žáci 5. A a 5. B  na exkurzi do planetária. Doprovázely je paní 
učitelky Šedová, Macková a Neumannová.

•  V pátek 9. 12. domluvila paní učitelka Zichová naučný program Cesta k sýru pro 
7. třídy. Měla na starosti 7. B. Druhá skupina, třída 7. A, jela se svou třídní paní 
učitelkou Adamovou. Žáci vyráběli vlastní sýr.

•  Stejný den navštívily paní učitelka Neubauerová a slečna asistentka Linková se tří-
dou 2. C divadelní představení v Krajské knihovně v Havlíčkově Brodě. V hlavní roli 
vystupovala Eva Hrušková /první fi lmová Popelka/ a svým spontánním projevem 
dokázala zapojit i děti. Bylo to pohodové a krásné dopoledne.

•  V pondělí 12. 12. jela do Havlíčkova Brodu zase třída 2. A s paní učitelkou Kama-
rádovou a slečnou asistentkou Linkovou. V havlíčkobrodském muzeu si všichni 
prohlédli výstavu betlémů, každý si vystříhal svůj vlastní betlém a Martin Tušla 
dokonce vytvořil – vydlabal dřevěnou lžíci. Žáci byli spokojeni a inspirováni.

•  Další týden 15. 12. odjeli tři naši žáci spolu s paní učitelkou Hospodkovou na sou-
těž Mladý chemik.

•  Hned druhý den 16. 12. odpoledne byla v  divadelním sále zahájena Vánoční 
výstava školní družiny a školního klubu.

•  Již od minulého školního roku pr acuje na naší škole volejbalový kroužek. Členové 
se zúčastnili soustředění v srpnu 2016. A rozhodně nezaháleli v první polovině 
školního roku současného. Za sebou již mají turnaje v Humpolci, v Havlíčkově 
Brodě, ve Světlé nad Sázavou, v Hlinsku a v Přibyslavi. Na domácí půdě skončili 
naši volejbalisté na 1. místě, samozřejmě radost z úspěchu byla veliká. Za pravi-
delné informace o činnosti volejbalového kroužku a za práci trenérky patří dík paní 
učitelce Marcele Kasalové.

•  Ve  dnech 19. 12 a  20. 12. měli žáci I. i  II. stupně možnost zhlédnout fi lmové 
představení Mauglí. Představení objednaly paní učitelky Neubauerová a Adamo-
vá. Dobrodružný, kouzelný a dojemný příběh chlapce, kterého v indické džungli 
vychovala vlčí smečka, k nám znovu promluvil nadčasovou řečí. Je třeba si stále 
připomínat ono: „Jsme jedné krve – ty i já.“ V minulém roce mi přišel „mailem“ ob-
rázek vlčí smečky, která putuje zasněženou horskou krajinou. A k tomu následující 
povídání: 
„ Vlci – tiše smekám… Jako první 3 jdou staří či nemocní vlci, kteří udávají 
tempo celé smečky. Pokud by tomu tak nebylo, mohli by se natolik opozdit, že 
by ztratili kontakt s ostatními a zahynuli by. V případě nenadálého útoku by se 
pro ostatní obětovali. Za nimi kráčí 5 silných vlků, kteří tvoří jakousi přední linii. 
V centru smečky jsou ostatní členové, které následuje 5 nejsilnějších jedinců. 
Úplně poslední a sám jde alfa vlk, který na vše dohlíží a kontroluje celou smeč-
ku, udává i její směr. Všichni ve smečce se vzájemně sledují a pomáhají si, je-li 
to nutné… Buďme si vzájemně vlky nejen po celý příští rok, ale po celý život.“

Zprávy ze školy

Hodně dobrého v novém roce 2017
 všem za všechny pracovníky ZŠ Přibyslav přeje Monika Linková

Letos na jaře se rodiče na valné hromadě Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ 
Přibyslav (IČO: 26543052) rozhodli, že nepodniknou žádné kroky nutné k trans-
formaci sdružení na zapsaný spolek, tak jak to požaduje nový občanský zákoník. 
Na stejném jednání se naopak dohodli, že sdružení bude zrušeno a že vznikne nová 
organizace, která bude zajišťovat aktivity sdružení. Právní forma této organizace 
má být nadační fond.

Na základě této myšlenky se rozjely všechny aktivity směrem k založení nadační-
ho fondu. Díky ochot ě a vstřícnosti pana Miloše Navrátila bylo cíle dosaženo dne 
15. prosince 2016. Tohoto dne byl Nadační fond Základní školy Přibyslav zaevido-
ván do nadačního rejstříku a tím byl ustanoven.

„Účelem nadačního fondu je rozvoj vzdělávání, a  to zejména prostřednictvím 
fi nanční, hmotné či jiné podpory příspěvkové organizace Základní škola Přibyslav, 
se sídlem Česká 31, 582 22 Přibyslav, identifi kační číslo 709 44 938, a posilování 
spolupráce reprezentantů školy (žáků a  zaměstnanců) s  příznivci Základní školy 
Přibyslav ve snaze posílit hodnoty občanské společnosti.“ Tolik ze zakládací listiny 
nadačního fondu.

Nadační fond Základní školy Přibyslav

V průběhu vánoční besídky, která se uskutečnila v pátek 16. 12. 2016, doslova 
vytančili zaměstnanci společnosti ACO fi nanční částku 36  500,- Kč. Tato částka 
pokryje náklady spojené s celoročním zajištěním rehabilitačního plavání pro žáky 
speciální třídy zřízené při Základní škole Přibyslav. Celkem se jedná o 20 lekcí včetně 
dopravy, které proběhnou v období od  ledna do prosince 2017 vyjma prázdnin. 
Děkujeme všem zaměstnancům a vedení společnosti za tento krásný vánoční dárek, 
který dětem zpříjemní jejich těžké životy. Je to nádherné gesto, které má konkrétní 
výstup pro konkrétní žáky.

Petr Adam

Zaměstnanci společnosti ACO podpořili 
děti s postižením

 2. třída v knihovně
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Vážení čtenáři,
u čitelé ZUŠ Vás zvou do  nově otevřených prostor pobočky ZUŠ J. V. Stamice 

Havlíčkův Brod v  Přibyslavi. Slavnostní otevření pobočky jsme s  vedením města 
Přibyslav naplánovali až na poslední lednový pátek v roce 2017. V nových třídách 
ale začínáme vyučovat své svěřence již po  vánočních prázdninách, tedy od  úte-
rý 3. ledna 2017, a budeme prostory postupně zabydlovat. Naše pobočka získala 
vhodné prostředí pro výuku individuálních oborů i kolektivních předmětů jako je 
např. hudební nauka, houslový soubor či další varianty komorní hry. Výraznou vý-
hodou bude také vlastní koncertní sál s kvalitním křídlem pro pořádání žákovských 
koncertů pro veřejnost či třídních přehrávek. Výborné akustické vlastnosti všech tříd 
navrhla a kontrolovala odborná fi rma, jež zařizovala např. i komorní sál pražského 
Rudolfi na a patří mezi špičku v této oblasti v naší zemi. Využití nových technologií 
a povrchů zajistí správné zvukové podmínky v jednotlivých třídách, jsou totiž odlišné 
pro výuku každého studijního zaměření. Projekt řeší i otázky vzájemného odhlučnění 
výukových prostor.

Slavnostní otevření pobočky proběhne v pátek 27. ledna 2017. Pozvat Vás chceme 
do našich nových tříd, kde od 14:30 hodin do 15:45 hodin bude probíhat běžná 
výuka v individuálních oborech.  Následovat bude Slavnostní otevření pódia v sále 
ZUŠ od 16.00 hodin za účasti starostů měst Přibyslavi a Havlíčkova Brodu, pana 
projektanta, paní radní za školství a dalších významných hostů se symbolickým pře-
střižením pásky. Pak bude poděkováno koncertem vybraných žáků pobočky. Zveme 
Vás též na  menší pohoštění po  koncertě podpořené městem Přibyslav. Jedná se 
o výjimečnou příležitost, jak se seznámit s novým prostředím, které je nadčasové 
a věříme, že bude sloužit i dalším generacím. Těšíme se na Vás!

Bc. Jindřich Macek
ředitel ZUŠ

Připravený program

Den otevřených dveří nové pobočky
- od 14.30 do 15.45 hodin

Přijďte nahlédnout do nových tříd, které 
jsou speciálně akusticky upraveny, vybaveny 
novým nábytkem a vyslechněte zde ukázky 
individuální výuky v hudebním oboru (hra 
na akordeon, hra na dechové nástroje, 
hra na klavír, hra na housle, hra na kytaru 
a v zaměření sólový zpěv).

Slavnostní otevření pódia v sále ZUŠ 
s koncertem 
- od 16.00 hodin

Přivítání v novém koncertním sále školy 
s proslovy, poděkováním a přestřižením 
pásky při „slavnostním otevření pódia“ 
i s následným koncertem žáků ZUŠ 
J. V. Stamice Havl. Brod, pobočky Přibyslav. 

Základní umělecká škola 
J. V. Stamice Havlíčkův Brod,

pobočka Přibyslav

Město Přibyslav a ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod  Vás srdečně zvou na 

Slavnostní otevření 
nových prostor pobočky ZUŠ

v budově na Bechyňově náměstí č. p. 35 v Přibyslavi 
v pátek 27. ledna 2017 

Občerstvení návštěvníků po koncertě
- od 17.00 hodin

Pro všechny návštěvníky Slavnostního 
otevření nových prostor bude připravené 
drobné pohoštění ve třídě hudební nauky 
vedle koncertního sálu.

Slavnostní otevření nových prostor 
pobočky ZUŠ 
na Bechyňově nám. čp. 35 

2. 1. 17.00 h. –  Setkání ml. mládeže na faře (10 – 13 let)
4. 1. po mši sv. –  Setkání nad ranní kávou na faře
5. 1. 19.00 h. –  Biblická hodina na faře 
6. 1. 19.00 h. –  Setkání st. mládeže na faře (14 a více let)
7. 1. od 14. 00 h. –  Tříkrálová sbírka – ve městě a okolí
 18.00 h. –  Hudební vystoupení v kostele
16. 1. 17.00 h. –  Setkání ml. mládeže na faře (10 – 13 let) 
20. 1.  19.00 h. –  Veřejné setkání pastorační a ekonomické rady farnosti
21. 1.  20.00 h. –  Benefi ční farní ples
22. 1. 16.00 h. –  Ekumenická bohoslužba v Přibyslavi
25. 1. po mši sv. –  Setkání nad ranní kávou na faře
27. 1. 19.00 h. –  Setkání st. mládeže na faře (14 a více let) 
28. 1. 9.00 h. –  Mše svatá v DPS
 19.00-20.00 –  Adorace v kostele
29. 1. 15.30 h. –  Nedělní povídání u kávy 

na faře
30. 1. 17.00 h. –  Setkání ml. mládeže na faře 

(10 – 13 let)

Požehnaný celý nastávající nový rok vám přeje a na setkání s vámi se těší 

Mgr. P. Pavel Sandtner
administrátor farnosti Přibyslav

Leden 2017
v naší římskokatolické 
farnosti
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Naši milí čtenáři,
na konci roku 2016 jsme s našimi Červenokřižáčky i s dospě-

lými členy ještě absolvovali několik akcí.

V úterý 22. listopadu jsme se dopoledne vydali do MŠ Přibyslav s tradičním progra-
mem První pomoc do MŠ. Tentokrát jsme měli pomocnice z 8. A, které s dětmi pro-
bíraly téma s názvem Péťa nebojsa aneb nebojte se doktora. Žákyně pro děti secvičily 
scénku s bílým pláštěm a povídaly si s nimi o práci doktora. Potom se také věnovaly pre-
venci nemocí, aby děti k doktorovi chodit nemusely, bavily se o zdravých potravinách, 
cvičení i otužování. Na závěr dostalo každé dítě z MŠ diplom o absolvování programu.

Děti byly nadšené z návštěvy starších kamarádek a holky z 8. A byly moc šikovné 
a s dětmi si dobře rozuměly. Holkám moc děkujeme! A také děkujeme za spolupráci 
ZŠ Přibyslav.

V sobotu 26. listopadu 2016 jsme se zúčastnili Vánoční výstavy KVC Harmonie. 
Naši Červenokřižáčci nabízeli dětem 3 dílničky, kde si děti mohly vyrobit stromeček, 
andílka nebo ozdůbku na špejli. Malým návštěvníkům se naše nabídka moc líbila. Pro 
velké jsme měli také stůl s informacemi o MS ČČK Přibyslav a s výrobky našich dětí 
včetně tradičního kalendáře.

V neděli 27. listopadu 2016 jsme upořádali již 8. veganskou večeři v Přibyslavi, 
TENTOKRÁT VÁNOČNÍ. Večeřeli jsme ve vestibulu ZŠ Přibyslav od 18 hodin. Po roz-
svěcení vánočního stromu na náměstí ale byli všichni vymrzlí, takže se nás na večeři 
sešlo pouhých sedm. I tak jsme si ale pochutnali na vánočních specialitách a navzájem 
jsme se tak inspirovali na štědrovečerní menu. 

Naší letošní poslední akcí byla Vánoční besídka pro členy ČČK a také pro rodiče 
malých Červenokřižáčků, kterou jsme uspořádali na MěÚ Přibyslav v úterý 13. pro-
since 2016. V programu se představily děti ČČK s recitací a  také s divadlem, které 
napsaly naše členky z 8. A. Naše vystoupení doplnily děti pod vedením pedagogů ze 
ZUŠ Přibyslav, mezi kterými se také objevili Červenokřižáčci. Vystoupení jsme zakončili 
společným zpíváním koled, rozdáváním přáníček a posezením s prezentací roku 2016. 
Děkujeme za pomoc s besídkou dětem a paní učitelkám ze ZUŠ Přibyslav!

Opět jsme udělovali titul Nejaktivnější Červenokřižáček roku 2016, který tentokrát 
získali Filip Loužecký, Monika Pejzlová a Amálie Loužecká, která je z našich Červenokři-
žáčků ta úplně nejpilnější. Všem Červenokřižáčkům děkujeme za  jejich práci v roce 
2016 a všichni od nás také dostali dárek, na který se můžou těšit 14. ledna. Děkujeme 
samozřejmě i našim dospělým členům, hlavně pak předsedkyni Kristýně Loužecké, bez 
které by místní skupina nefungovala, jak má.

Za  rok 2016 naši Červenokřižáci absolvovali několik vzdělávacích kurzů, aby 
mohli lépe plnit své role vedoucích kroužku, tábora i dalších. Rádi bychom se o jejich 
úspěchy podělili i s vámi. Richard Loužecký, Kateřina Vacková a Nela Štefanová, naši 
nejmladší vedoucí absolvovali před letními tábory kurz Vedoucí dětského kolektivu 
(od 15 let). Jana Hrubá, Kamila Žáková a Oldřich Uhlíř posílili řady našich zdravotníků 

a odborníků na první pomoc absolvováním 
kurzu Zdravotník zotavovacích akcí (od 18 
let). Já sama jsem letos absolvovala dokon-
ce tři kurzy a to kurz pro šiřitele humanitár-
ního práva, kurz Maskér ČČK (maskování 
modelových poranění) a kurz Zdravotnický 
instruktor ČČK, díky němuž jsem teď opráv-
něna samostatně školit v první pomoci také 
dospělé. Děkujeme našim členům, že jsou 
ochotni se v  této oblasti dál vzdělávat 
a do činnosti ČČK se aktivně zapojovat!

Na leden připravujeme:
V  lednu nás čeká kroužek Červenokři-

žáčků 14. ledna 2017 tentokrát s výletem.

V  DPS se na  vás budeme těšit s  Pravi-
delným monitoringem v pátek 27. ledna 
2017 od 15:00 do 16:00. Měříme zdarma 
zájemcům krevní tlak, glykemický index 
a Body Mass Index včetně procenta svalů 
a tuků v těle.

Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod

Místní skupina ČČK Přibyslav

 První pomoc do MŠ

 Vánoční veganská večeře

V následujícím občasníku se také dozvíte informace o plánovaných letních pří-
městských táborech na rok 2017, které už v současné době plánujeme.

Přejeme vám úspěšný a zdravý rok 2017!
Za MS ČČK Přibyslav 

Anna Šnýdl Doubková
www.cckpribyslav.cz
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Vážení čtenáři, v  návaznosti na  zvyšující se poptávku 
po informacích ohledně dění ve sboru dobrovolných hasi-
čů jsme se rozhodli pokusit se pravidelně prostřednictvím 
Přibyslavského občasníku tyto informace veřejnosti po-
skytnout. S novým rokem tedy nové úkoly a  tak dovolte, 
abych v  prvním čísle roku 2017 uvedl několik vět o  roce 
uplynulém.

Zásahová činnost
V  roce 2016 (od  1. 1. do  18. 12. 2016) byla jednotka 

vyslána k řešení celkem 55 mimořádných událostí. Z tohoto 
počtu bylo 13 požárů, 12 dopravních nehod, 23 technic-
kých pomocí, 2 úniky nebezpečných látek, 1 námětové 
cvičení a 4 plané poplachy. 

Statisticky můžeme tedy rok 2016 vyhodnotit jako lehce 
podprůměrný.  Přibyslavsku se v  loňském roce vyhnuly 
větrné smrště nebo např. velké přívalové deště, které jed-
notku pravidelně zaměstnávaly v uplynulých letech. Zato 
přibývá technických událostí, jako je nouzové otevírání 
bytů nebo likvidace bodavého hmyzu. Právě o likvidaci rojů 
včel, sršních a vosích hnízd jsme psali v letní sezóně.  Jsme 
rádi, že většina občanů, kteří se s tímto problémem setkali, 
vyslyšeli naši výzvu a pokud nebyla událost akutně zdraví 
ohrožující, řešili jsme tyto práce jako typickou činnost (ne-
započítává se do statistiky výjezdů) a mohli jsme tak likvida-
ci provést co nejúčinnější metodou a hlavně v časech, které 
vyhovovaly oběma stranám.

Nechtěl bych určovat, který zásah byl největší nebo nej-
obtížnější, protože každá událost je specifi cká a má svoje 
postupy a nároky. Pokud se však vrátíme k základní činnosti 
hasiče, což je určitě hašení požárů, tak asi největší událostí 
byl požár stohu lisované slámy v obci Bartoušov ze 14. září, 
kde jednotka zasahovala po  dva dny a  shořelo zde přes 
1000 kusů „kulatých“ balíků.  

Pod zásahovou činnost patří i ta vzdělávací a výcviková; 
všichni členové jednotky strávili mnoho hodin školením 
a odborným výcvikem jako jsou zátěžové testy s dýchacím 
přístrojem, pravidelný výcvik vyprošťování osob z  hava-
rovaných vozidel, taktika hašení, obsluha motorových pil 
a další.

Na závěr této části uvedu, že v roce 2016 jednotka čítala 
16 členů známého složení, od 1. září jsme pak přijali novou 
posilu, kterou se stal pan Tomáš Badura. 

Zbrojnice v novém kabátě

Největší novinkou, které jste si v souvislosti s hasiči mohli 
v  loňském roce všimnout hned na  první pohled, je nový 
kabát hasičské zbrojnice. Každý rok se podstatná část pra-
covní činnosti sboru věnuje právě údržbě a opravám této 
budovy. Po rekonstrukci rozvodů vody nebo výměně oken 
přišla na řadu již dlouho plánovaná renovace fasády. Jelikož 
se jedná o budovu, která není stabilně vytápěna na kom-
fortní teplotu, bylo upuštěno od  tepelných izolací pláště 
budovy, ale původní omítky byly opatřeny novým nátěrem. 

Většinu prací, které byly na renovaci fasády provedeny, 
si odpracovali sami hasiči; tím došlo k  velkým fi nančním 

HASIČI města Přibyslav
úsporám a celá akce tak mohla být fi nan-
cována bez navyšování rozpočtu na chod 
jednotky pro rok 2016. Celý plášť budovy 
byl důkladně očištěn tlakovou vodou, 
opraveny byly praskliny a  další nedoko-
nalosti omítek, došlo k výměně krytů ven-
tilace a  kouřovodů. Odbornými fi rmami 
byly pak provedeny práce na  výměně 
parapetů, opravy části střechy a  fi nální 
nátěr omítky. 

Chtěl bych tedy touto cestou poděko-
vat všem členům, kteří se na renovačních 
pracích podíleli. Další velké poděkování 
pak patří společnosti NEUFE s.r.o. která 
k  těmto činnostem, za  velmi výhodných 
podmínek, pronajala výškovou techniku, 
díky které nám odpadla velmi složitá in-
stalace a pronájem lešení.    

Neaktuální web 
a facebookový profil

Někteří z  vás si zvykli na  pravidelné 
informace o zásazích a další činnosti, kte-
ré jsme aktuálně uveřejňovali na  našich 
webových stránkách nebo facebookovém 
profi lu. Chtěl bych se všem návštěvníkům 
těchto webů omluvit za to, že jsou profi ly 
už jistou dobu mimo provoz. Bohužel, 
řešíme problém se  zveřejňováním foto-
grafi í a informací od jednotlivých zásahů. 
Na  základě upozornění od  ředitelství 
Hasičského záchranného sboru Kraje 
Vysočina jsme byli nuceni zveřejňování 
informací dočasně pozastavit. HZS upo-
zorňoval všechny jednotky v kraji na pro-
blém porušování zákona o  zveřejňování 
informací od zásahů složek IZS, protože 
některé jednotky na svých webech umis-
ťovaly fotografi e a popisky, které obsaho-
valy soukromé a  zneužitelné informace. 
I  když jsme přesvědčeni, že ze strany 
JSDH Přibyslav nedošlo k žádnému poru-
šení zákona, pozastavili jsme všechny tyto 
aktivity a  snažíme se dospět k vzájemné 
dohodě s  ředitelstvím HZS a  nastavení 
pravidel, za jakých bude možné informa-
ce a fotografi e zveřejňovat. Po dobu prů-
běhu těchto jednání jsou tak naše webové 
aktivity minimální. Domovský web – ha-
sicipribyslav.cz pak bude ještě v nejbližší 
době procházet kompletní rekonstrukcí.       

I  když to sem tak úplně nepatří, využiji tohoto prostoru 
a  zmíním se o  akci PyroCar. Na  množící se dotazy ohledně 
tohoto „hasičského festivalu“ mohu dodat, že se v roce 2017 
PyroCar konat nebude! 

I když jste si už možná zvykli na tříletou periodicitu tohoto 
unikátního setkání, tak Sdružení Hasičů Čech Moravy a Slez-
ska, jako hlavní pořadatel, se chce vyhnout souběhu dvou nej-
větších hasičských akcí ČR, jimiž jsou právě PyroCar a Hasičské 
slavnosti v Litoměřicích, které se konají 9. a 10. června 2017. 
PyroCar se tedy připravuje až v roce 2018, tentokrát v nezvyk-
lém termínu – 17. až 18. srpna. 

Zásahy v minulých měsících:
sobota 19. 11. -  DOPRAVNÍ NEHODA tří osobních aut bez 

zranění, mezi městem Přibyslav a obcí Brzkov
středa  23. 11. -  DOPRAVNÍ NEHODA dvou osobních aut bez 

zranění, s  nárazem aut do stromu. Křížení sil-
nic u Jablonecké nádrže.

čtvrtek   8. 12. -  POŽÁR sazí v komíně na Bechyňově náměstí
čtvrtek   8. 12. -  OSTATNÍ POMOC – výpomoc s imobilní oso-

bou
pátek     9. 12. -  DOPRAVNÍ NEHODA – jednoho osobního vo-

zidla, bez zranění. Řidič na kluzkém povrchuv-
ozovky v Hesově nezvládl řízení a s vozem sjel 
do potoka.

neděle 18. 12. -  TECHNICKÁ POMOC – Otevření uzamčených 
prostor - bytový dům Přibyslav

Jiří Votava 
za SDH a JSDH Přibyslav 
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Vánoční svátky uběhly jako voda, dárky jsou roz-
baleny, všechny silvestrovské petardy byly vystříleny, 
šampaňské se vypilo a teď už nám zase nastávají oby-
čejné všední dny. Mnohdy se ptáme, co nám ten nový 
rok přinese. Dobré nebo špatné? Určitě od obojího 
trochu. A protože míváme občas pocit, že toho špat-
ného se na nás během roku navalí rozhodně víc než 
toho dobrého, rozhodli jsme se sobě i  všem našim 
členům trochu vyhladit vrásky na čele a zahnat chmu-
ry. Ono totiž s  písničkou to prý jde vždycky o  něco 

lépe. A protože my si opravdu velice rádi zazpíváme a protože v kulturním domě 
máme výborné zázemí, za které vděčíme hlavně jeho vedoucímu panu P. Štefáčkovi, 
budeme opět pokračovat v našem cyklu „Zpíváme si pro radost“. Takže, vážení a milí 
– zveme vás ve čtvrtek 19. ledna  ve 14. 00 h. na setkání s hezkou písničkou. Když vám 
to zdraví a počasí dovolí, určitě si přijďte posedět a strávit odpoledne v příjemném 
prostředí přibyslavského kulturního domu.

Věra Schusterová
předsedkyně SPCCH ČR ZO Přibyslav

Se zpěvem jde líp…
(svaz invalidů informuje)

Asi týden před svátkem sv. Mikuláše jsme dostali pozvánky na návštěvu tohoto 
svatého. Protože je už opravdu unavený neustálým chozením za dětmi, rozhodl se 
slavit to doma. Na oslavu svého svátku pozval všechny. Tak se v pondělí 5. 12. 2016 
otevřelo „Keřkovské peklo“ a za ním i nebe.

Zvědavě i bojácně (to hlavně hříšníci) jsme čekali u ohně před bránou pekelnou, 
do které postupně zvala čertova babička. Tak se děti vydaly v doprovodu rodičů, 
babiček i dědečků cestou označenou plamínky svíček až do  lůna pekelného. Ko-
lem se ozývalo samé hudrování čertů a všelijaké blikání a už se čerti rojili. Na malé 
návštěvníky čekaly různé úkoly, které museli splnit, když se chtěli dostat do nebe. 
A to chce jistě každý, zvlášť takový klučík nebo holčička, kteří vědí, že je tam nahoře 
čeká svatý Mikuláš s odměnou. Ale čerti jsou čerti, všude samý nepořádek, a tak jim 
museli uklízet. Jednomu čertovi srovnat rozházená polínka dříví, druhému spárovat 
a srovnat rozházené škrpály, dalšímu nakrmit myš a dokonce ve studni žábu. Až se 
dostali ke stolu čerta, který jim potvrdil, že po cestě všechno splnili. Ale nemyslete 
si, že ta cesta nevyžadovala odvahu. Kdepak! To vám naháněli hrůzu nejen hudrující 
čerti, ale ještě ohromné pavučiny s pavouky, sova se svítícíma očima, netopýři a jiná 
pekelná havěť. Po tom martýriu se malý hříšník dostal až k trůnu nejvyššího pekelníka 
Lucifera. Ten seděl majestátně na svém trůně celý rudě ozářený, s ochrankou oz-
brojenou vidlemi, prohlédl „výuční list“, pochválil a propustil hříšníka. Ten dokonce 
někdy i zašeptal na shledanou a vydal se na úplně odlišný svět.

Po pěkných osvětlených schodech nahoru do nebe, kde seděl u stolu před bílou 
brankou první svatý. Asi to byl svatý Petr, ale tady měl gloriolu na zlatých vlasech 
a bílý hábit. Dětí se vyptal, jak se jmenují, odkud jsou a hlavně jak jsou hodné, jak po-
máhají rodičům a jestli nezlobí. Všechno zapisoval do velké knihy a podle uvážení jim 
dal klíč se jménem, a když zazvonil zvonek, tak si malý návštěvník mohl odemknout 
bránu, za  kterou už byl svatý Mikuláš a  andělé. Byli krásní, majestátní. Tam děti 
jako obvykle přednesly básničku (pokud si vůbec vzpomněly), dostaly dárky a měly 
volnou cestu dál. Všude plno obláčků, hvězdiček, světýlek a už se ocitly na place se 
stoly a  lavicemi, kde na ně čekal největší stůl plný dobrot. Sladkostí i nesladkostí. 
Sladkého cukroví lineckého, perníkového, mufi nky s krémem, chuťovky s různými 
příchutěmi i čerstvými obrázky, plata chlebíčků, které byly tak dobré, že to vypadalo, 
jako by je do nebe dodal sám Lucifer. No a také pití – ve várnicích teplý čaj pro děti 
a punč na zahřátí pro dospělé. Každý si mohl brát, co chtěl, pouze nápoje čepovaly 
dvě svaté v civilu. Svatá Hana a svatá Petronila.

Keřkovské peklo se vydařilo a  podle ohlasu návštěvníků to bylo opravdu moc 
pěkné. Oceňujeme úžasnou práci, kterou to muselo dát. Všechny ty nápady, kulisy, 
instalování světel atd. Zapojeni byli snad všichni mladí i starší nadšenci z Keřkova. 
Napečeno tolik cukroví! Všechna čest a díky ženám, které tomu věnovaly svůj čas. 
Výroba dárkových košíčků, výroba klíčů a dalších rekvizit. Jmenovitě děkovat nikomu 
nelze, vždyť to byli samí čerti a andělé. Ale ocenili jsme, že se v pekle obešli bez od-
puzujících moderních masek, které skutečně nahání dětem hrůzu a s českými čerty 
nemají nic společného. Nepíšu to jen za sebe.

Díky alespoň za dobrý nápad a říká se „za vším hledej ženu“, v tomhle případě to 
prý byla čertova babička. Jinak v civilu Ing. Lenka Wasse rbauerová. Tak alespoň tady 
poděkování! A ať to pokračuje!!!

Voralovi a Sabanovi

Měli jsme v Keřkově peklo i nebe

Koncem dubna 2016 byla u nás v Keřkově zavřena prodejna Coop družstvo HB. 
Bylo to údajně z důvodů, že Coop na naši prodejnu doplácel. Samozřejmě, že také 
proto výdělek prodavačky paní Renaty Novotné nestál za moc, dala výpověď a byl 
konec prodejny. Ta byla kdysi vybudována keřkovskými občany v  tzv. akci Z, ale 
patřila Jednotě. Uzavření obchodu se všech lidí nemile dotklo, a  proto byli rádi, 
když tento objekt koupila obec a vyšla  občanům vstříc tím, že případnému zájemci 
prodejnu pronajme.

Poznali jsme, co to obnáší, když se musí pro nákup jezdit autobusem. To se týkalo 
hlavně důchodců, neboť ti, co jezdí do práce autem, mají možnost nakoupit ve měs-
tě. Ale poměrně brzy nám bylo pomoženo alespoň tím, že do Keřkova začala jezdit 
pojízdná prodejna. Vlastně hned dvě! Ve středu v 10 h. pan Mrkvička, který měl 
prakticky vše, co se najde v kamenném obchodě s potravinami. Opravdu měl pestrý 
sortiment a mohli jsme ho jen chválit. Jeho dojíždění k nám zařídil MÚ v Přibyslavi, 
ale mrzelo ho, že když měl končit, to už mu neřekli. Druhou pojízdnou prodejnu 
obstaral Pepa Čejků a ta jezdila 3x týdně ráno v 8 h. s čerstvým pečivem. Byl to pan 
Polívka a rád dovezl i věci, o které si zákazníci požádali. Takže jsme tu pauzu ve zdraví 
přečkali, až došlo k tomu, že prázdný obchod v Keřkově je pronajatý a od 1. 12. 2016 
už tam prodává paní Lenka Beránková. V mezích možností se už s námi seznámila, 
obchůdek je z části předělán na samoobsluhu a vypadá to slibně. Je vidět, že má 
k této profesi vztah. Přejeme jí jen to dobré, a aby se jí v Keřkově líbilo.

A zároveň moc a moc děkujeme prodavačům z pojízdných prodejen, panu Mrk-
vičkovi a panu Polívkovi. Byli báječní! Jsou to profíci. Tak ať se jim dobře daří na jejich 
dalších štacích!

za jejich spokojené zákazníky z Keřkova
Voralovi

Už zase máme prodejnu
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Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP, jsem potěšena, že vám můžu 
touto formou zprostředkovat informace od nás z Kurfürstova domu i v novém roce 
2017. Věřím, že jste si báječně užili vánoční svátky, pod stromečkem našli to, co 
jste si přáli a také si odpočinuli od neustálého shonu. A nyní se můžeme opět pustit 
do práce.

Co jste měli možnost u nás zažít v prosinci? Ve středu 7. prosince se v knihovně 
vyskytoval čert, který se nestihl v pondělí vrátit s ostatními do pekla. Mohl tak ještě 
trochu postrašit děti s maminkami z KVC Harmonie. Děti tu ale byly všechny moc 
hodné a šikovné, čert si na ně nepřišel a naopak je odměnil sladkostmi. Na další 
setkání s Harmonií se v knihovně moc těšíme ve středu 4. ledna 2017 dopoledne. 
Vyrobíme si něco pěkného na zimní téma.

V  úterý 13. prosince jsem měla možnost zúčastnit se tvořivých dílen v  Krajské 
knihovně Vysočiny v  Havlíčkově Brodě. Jednalo se o  workshop, kde nás několik 
knihovnic (lektorů) předvádělo, co s dětmi (a nejen jimi) v knihovnách vyrábíme. 
Svým kolegyním jsem ukazovala jednoduché tvoření vhodné pro malé děti – mohly 
si tak vyrobit housenku z kolíčků na prádlo a soba a ovečku z ruliček od toaletního 
papíru. Stejně tak já jsem měla možnost naučit se a vyrobit si mnoho zajímavých věcí 
a tak se inspirovat pro naše tvořivé dílničky v přibyslavské knihovně.

V  pátek 23. prosince probíhala v  knihovně předvánoční tvořivá dílna. Vyráběli 
jsme sobíka z ruličky od toaletního papíru, svícen nejen ze starých CD a další zají-
mavé ozdoby. V době uzávěrky tohoto čísla PO ještě nevím, kolik malých šikulů se 
zúčastnilo, ale doufám, že jich bylo dost a užili si to stejně jako pokaždé my. Stejné 
to je i se čtením s porozuměním, které se konalo výjimečně v úterý 27. prosince od-
poledne – věřím, že někdo si do knihovny našel cestu i během vánočních prázdnin.

V  prosinci jste si mohli také užít animovaný fi lm v  našem kině a  zajímavý fi lm 
a výbornou muziku v rámci Filmového klubu.

Během prosince jste navštěvovali výstavu betlémů v muzeu v Kurfürstově domě 
a soutěžní výstavu adventních věnců ve výstavní síni. Všem návštěvníkům moc dě-
kujeme, především za hlasování pro adventní věnce – výstava potrvá do 6. ledna 
2017, poté se dozvíme i  výherce. Jejich jména pak uveřejníme v  únorovém čísle 
Přibyslavského občasníku.

Na co se můžete těšit v prvním měsíci nového roku? Jak již bylo avizováno výše, 
první středu v měsíci dopoledne bude dětské oddělení patřit maminkám s dětmi. 
V sobotu 14. ledna v 17:00 hodin vás srdečně zveme do kina do kulturního domu 
na zábavný animovaný fi lm „Tajný život mazlíčků“! Určitě si nenechte tuto milou 
komedii nejen pro děti ujít. Budete se dobře bavit. Vstupné činí obvyklých 50 Kč.

V  pátek 20. ledna od  14:00 hodin bude pro zájemce připravena v  knihovně 
tvořivá dílnička. Pomůcky na vyrábění jsou pro děti připraveny zdarma a výrobek 
si pak samozřejmě mohou odnést domů. Moc se těšíme.

V sobotu 21. ledna od 19:30 hod. se v kulturním domě bude promítat fi lm a hrát 
dobrá muzika v rámci Filmového klubu. Těšte se na koprodukční snímek Paterson 
a koncert funkrockové kapely Denudace. Vstupné na fi lm činí 60 Kč, na koncert 40 Kč.

V pátek 27. ledna od 14:00 hod. se budu moc těšit v knihovně na své malé čtená-
ře – bude probíhat čtení s porozuměním. Zváni jsou všichni, kteří si chtějí společně 
přečíst úryvek ze zajímavé knihy a trochu si o něm popovídat.

V lednu v knihovně také objevíte mnoho nových knih. Ještě nejsou všechny zpra-
cované a obalené, některé ještě ani nedorazily, nevím tudíž přesně jejich názvy, ale 
rozhodně nebudete zklamáni. Dočkáte se milostných románů, detektivek, knih pro 
děti i novinek. Přijďte se přesvědčit.

Pokud dovolíte, nakousnu trochu i  měsíc únor, a  ráda bych vás tak pozvala 
na soutěž v pečení rolád sladkých i slaných! Soutěžní vyhodnocení bude probíhat 
v kulturním domě – jistě si vzpomenete na úspěšné minulé ročníky, kdy se pekly 
bábovky nebo rohlíčky. Více informací najdete v příštím čísle občasníku, ale již nyní 
můžete trénovat.

Jsem potěšena, že vás ještě můžu pozvat na sobotu 11. února, kdy se bude konat 
cestovatelská beseda s oblíbeným mladým poutníkem panem Ladislavem Zibu-
rou. Předprodej lístků na tuto akci bude probíhat od 30. ledna v Kurfürstově domě. 
Více informací v příštím čísle PO a na plakátech.

Závěrem bych  chtěla moc poděkovat Marušce Blažíčkové, která v  KZMP pra-
covala po celý rok 2016! Je spolehlivá, velmi šikovná a zodpovědná, plná dobrých 
nápadů! Všem nám bude moc chybět – myslím, že i  malým čtenářům a  šikulům 
z  tvořivých dílniček. Děkujeme, Maruško, a  přejeme ti mnoho úspěchů v  dalším 
profesním i soukromém životě.

Hezký leden zpříjemněný sněhovou nadílkou vám přejí všichni zaměstnanci 
KZMP.

Markéta Gögeová
knihovnice

Vážení, 
dovolte mi, abych touto cestou srdečně poděkovala především Vám všem, kteří 

jste společně s  námi putovali s  Josefem a  Marií již potřetí do  Betléma, do  města 
Davidova, za „Ježíškem“ a že jste v tomto předvánočním shonu našli čas a společně 
s dětmi za námi do farní stodoly přišli. Velkou radost nám udělaly rozzářené dětské 
oči, jak pozorně i rozpačitě sledovaly vystoupení.  Vždyť bez Vaší účasti a těch roz-
zářených dětských očí by naše konání nemělo žádného významu.

Velký dík patří také našemu přibyslavskému panu faráři Mgr. Pavlu Sandtnerovi 
za poskytnutí prostor a zázemí, místostarostovi města Přibyslav Michaelu Omesovi, 
který si náš malý projekt vzal pod svá křídla. Dále našim  sponzorům: městu Přiby-
slav, Kraji Vysočina, fi rmě ACO Industries k.s., fi rmě NEUFE spol.  s r.o., SAVENCII 
FROMAGE DAIRY za fi nanční příspěvky a věcné dary a naší příspěvkové organizaci 
Kulturnímu zařízení města Přibyslav, která nám zajistila publicitu a zapůjčila dobové 
kostýmy. 

Velké díky patří slečně Marušce Blažíčkové, která připravila pro naše děti dílničky, 
které se letos velice vydařily, hudebním skupinám z  přibyslavské farnosti, skupi-
ně scholy Calandrella z Nížkova, skupině Rodinky z Polné, našemu panu zvukaři, 
mladému kováři a soukromému zemědělci z Olešenky za zapůjčení oveček. Velké 
poděkování posíláme za zapůjčení oslíka „Jarmila“ z Dobré, který se stal okamžitě 
miláčkem všech přítomných. Nemalé poděkování patří i našim velkým, ale hlavně 
malým účinkujícím za projevenou odvahu a všem organizátorům, kteří se jakkoli 
podíleli na našem malém projektu za jejich ochotu, čas a nasazení.  

Poděkování také patří našim maminkám a babičkám, které připravily pohoštění,  
a ženám, které pro nás zajišťovaly po celé odpoledne občerstvení.

Přeji všem požehnaný rok 2017 Irena Rezničenková

„Pojďme všichni k Betlému rok 2016“Příjemný vstup 
do nového roku
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Odjezdy autobusů z Bechyňova náměstí v Přibyslavi 11. 12. 2016 - 9. 12. 2017

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

LINKA 
č. ODJ. SMĚR OMEZENÍ

600980 4:20 Dlouhá Ves Havlíčkův Brod X jede od 23.12.16 
do 30.12.16, od 3.7.17 
do 1.9.17

600020 4:25 Pohled Havlíčkův Brod X

600290 4:25 Česká Bělá Chotěboř X

760592 4:32 Polná Jihlava X

600980 4:30 Dlouhá Ves Havlíčkův Brod X nejede od 23.12.16 
do 30.12.16, nejede 
od 1.7.17 do 1.9.17

840115 4:28 Velká Losenice Hamry Žďár n/S. X k

840115 4:37 Velká Losenice Hamry Žďár n/S. X k

600320 5:11 Hesov X

600980 5:20 Hesov X

600300 5:40 Havl. Borová Chotěboř X

600980 5:35 Brzkov Polná X nejede od 23.12.16 
do 30.12.16, nejede 
od 1.7.17 do 1.9.17

600980 5:35 Brzkov Polná X jede od 23.12.16 
do 30.12.16, od 3.7.17 
do 1.9.17

600020 5:45 Pohled Havlíčkův Brod X nejede od 23.12.16 
do 30.12.16

600980 5:50 Dlouhá Ves Havlíčkův Brod X nejede od 23.12.16 
do 30.12.16, nejede 
od 1.7.17 do 1.9.17

840105 6:05 Račín Žďár nad Sáz. S nejede 24.12.16, 
28.10.16, 17.11.18

600290 6:09 žel. st. Přibyslav X

600290 6:23 Dvorek Šlapánov X C m

840122 6:22 Nížkov Žďár n/Sáz. X

840115 6:38 Velká Losenice Hamry Žďár n/S. X

600980 6:45 Dlouhá Ves Havlíčkův Brod X

600980 6:50 Dlouhá Ves Havlíčkův Brod S nejede 24.12.16, 
31.12.16, 28.10.17

840105 6:50 Račín Žďár n/Sáz. X

600290 7:00 Žižkovo Pole Česká Bělá X

600020 7:17 Pohled Havlíčkův Brod X

600320 7:20 Hřiště X C

600980 7:40 Č. Jablonná - zp. N k

600980 8:15 Dlouhá Ves Havlíčkův Brod X nejede od 23.12.16 
do 30.12.16

600980 9:10 Č. Jablonná - zp. N k

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

840105 9:20 Ronov Velká Losenice Žďár n/S. + nejede 24.12.16, 
24.12.17, 24.12.18

600290 9:20 Česká Bělá k jede v pátek

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

600290 9:25 Česká Bělá Chotěboř k jede v neděli

600290 9:25 Česká Bělá k jede v neděli

600300 9:35 Havl. Borová Chotěboř X

840122 11:50 Nížkov Poděšín X

840105 12:07 Račín Žďár n/Sáz. + nejede 24.12.16, 
24.12.17, 24.12.18

600980 12:30 Dlouhá Ves Havlíčkův Brod N k

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

600980 12:35 Dolní Jablonná Č. Jablonná - zp. X C

600290 12:40 Dvorek Šlapanov X C

840122 12:40 Nížkov Žďár n/Sáz. X

840115 12:45 Velká Losenice Hamry Žďár n/S. X

LINKA 
č. ODJ. SMĚR OMEZENÍ

600320 12:50 Hřiště X C

600300 13:00 Havl. Borová Chotěboř X

600980 13:00 Dlouhá Ves Havlíčkův Brod X

760592 13:15 Brzkov Polná Dobronín X k

600020 13:15 Pohled Havlíčkův Brod X

600290 13:20 Česká Bělá Chotěboř X

600980 13:20 Hesov X

600320 13:52 Hesov X

840122 14:10 Olešenka Nížkov X nejede 31.12.18

600980 14:15 Dlouhá Ves Havlíčkův Brod X

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

600020 15:08 žel. st. Přibyslav X

600980 15:15 Brzkov Polná X

840115 15:25 Velká Losenice Hamry Žďár n/S. X

600290 15:27 žel. st. Přibyslav X

840122 15:30 Nížkov Žďár n/Sáz. X

600290 15:33 Dvorek Šlapánov X C m

600300 15:37 žel. st. Přibyslav X

600020 15:53 Pohled Havlíčkův Brod X m

600290 16:03 žel. st. Přibyslav X C

600300 16:12 Havl. Borová Chotěboř X

600980 16:15 Dlouhá Ves Havlíčkův Brod X

840105 16:30 Velká Losenice Račín Žďár n/S. X

840105 16:30 Malá Losenice Račín Žďár n/S. a nejede 24.12.16, 
24.12.17, 24.12.18

600290 16:33 Česká Bělá Chotěboř X m

600290 17:10 Žižkovo Pole Česká Bělá N k

840115 17:20 Velká Losenice Hamry Žďár n/S. X

760592 17:47 Brzkov Polná X nejede 31.12.16

600980 17:45 Dlouhá Ves Havlíčkův Brod X

600290 17:53 žel. st. Přibyslav k

600290 18:18 žel. st. Přibyslav k

600290 18:32 Žižkovo Pole Česká Bělá X m

840105 19:05 Hřiště X k

840105 21:00 Račín Žďár n/S. X jede jen v sudý týden, k

600980 21:25 Hesov X jede jen v sudý týden

600980 22:10 Dlouhá Ves Havlíčkův Brod X
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železni ní stanice
P IBYSLAV

P íjezdy a odjezdy vlak
Platí od 11.12.2016 do 09.12.2017  

Vlak                                 sm r
P íjezd Odjezd Druh íslo Z                          do Poznámky

Správa   železni ní   dopravní   cesty,   státní   organizace, Dopravce   vlaku   je   uveden   ve   sloupci   „Poznámky“;   pokud   není 
Dlážd ná 1003/7, 110 00 Praha 1 uveden,   je dopravcem vlaku spole nost eské dráhy, a.s. 
Správní orgán ve v ci dodržování práv cestujících v železni ní doprav : Informace o jízdách vlak : tel. 840 112 113 
 Drážní ú ad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2; e-mail  podatelna@ducr.cz

KST-FRI-Žilinská   univerzita,   KANGO      ver. KGVD / data ver. 2.10   stav   ke   dni:      11.12.2016          

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

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

5.14 5.15 R 971 Havlí k v Brod( 5.02) Brno hl.n.( 6.47) GUSTAV BROM  jede v ;  Tišnov – Brno hl.n. platí také jízdní doklady IDS JMK; ; ; ; ; ; 

5.34 5.34 Os 5904 Ž ár n.S.( 5.17) Nymburk hl.n.( 7.56) Ž ár n.S.-Kolín nejede 25., 26.XII., 1.I.; Kolín-Nymburk hl.n. jede v , nejede 27. – 30.XII.; ; 

6.06 6.07 Os 8743 Havlí k v Brod( 5.51) Ž ár n.S.( 6.25) jede v , a 14.IV., 5.VII., 28.IX., 17.XI., nejede 15.IV., 18.XI.; ;  v 

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

6.14 6.15 R 973 Havlí k v Brod( 6.02) Brno hl.n.( 7.43) nejede 25., 26.XII., 1.I.;  Tišnov – Brno hl.n. platí také jízdní doklady IDS JMK; ; ; ; ; ; 

6.45 6.46 R 990 Brno hl.n.( 5.20) Praha hl.n.( 8.52) Brno hl.n.-Ž ár n.S. jede v a 27.XII., 18.IV., 2., 9.V., 7.VII., 29.IX., nejede 26.XII., 17.IV., 1., 8.V.;  
Ž ár n.S.-Havlí k v Brod jede v ; Havlí k v Brod-Praha hl.n. jede v , a 14.IV., 5.VII., 28.IX., 17.XI., nejede 15.IV., 18.XI.;  
Brno hl.n. – Tišnov platí také jízdní doklady IDS JMK; ; ; ; ; ; 

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

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

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

7.45 7.46 R 988 Brno hl.n.( 6.20) Praha hl.n.( 9.51) DOUBRAVA  Brno hl.n. – Tišnov platí také jízdní doklady IDS JMK; ; ; ; ; ; 

8.01 8.02 Os 8748 Ž ár n.S.( 7.44) Havlí k v Brod( 8.19) jede v , a 14.IV., 5.VII., 28.IX., 17.XI., nejede 15.IV., 18.XI.; 

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

8.14 8.15 R 975 Praha hl.n.( 6.04) Brno hl.n.( 9.41) JAN BLAŽEJ SANTINI  Praha hl.n.-Havlí k v Brod jede v , a 14.IV., 5.VII., 28.IX., 17.XI., nejede 15.IV., 18.XI.;  

Tišnov – Brno hl.n. platí také jízdní doklady IDS JMK; ; ; ; ; ; 

9.45 9.46 R 986 Brno hl.n.( 8.20) Praha hl.n.(11.51) SÁZAVA   v ; ; ;  v a , krom  25., 26.XII., 1.I.;  v a , krom  25., 26.XII., 1.I.;  v a , krom  25., 26.XII., 1.I.; 

 v a , krom  25., 26.XII., 1.I.;  Brno hl.n. – Tišnov platí také jízdní doklady IDS JMK

9.54 9.55 Os 8752 Ž ár n.S.( 9.37) Havlí k v Brod(10.12) jede v a ; 

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

10.14 10.15 R 977 Praha hl.n.( 8.04) Brno hl.n.(11.41) PORTA COELI   Tišnov – Brno hl.n. platí také jízdní doklady IDS JMK; ; ; ; ; ; 

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

11.45 11.46 R 984 Brno hl.n.(10.20) Praha hl.n.(13.51) SVRATKA   v a , krom  25., 26.XII., 1.I.;  v ;  v ;  v ;  v ; ; ;   
Brno hl.n. – Tišnov platí také jízdní doklady IDS JMK

11.58 11.59 Os 8751 Havlí k v Brod(11.41) Ž ár n.S.(12.17) 

12.14 12.15 R 979 Praha hl.n.(10.04) Brno hl.n.(13.41) BARBORA   Tišnov – Brno hl.n. platí také jízdní doklady IDS JMK; ; ; ; ; ; 

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

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

13.45 13.46 R 982 Brno hl.n.(12.20) Praha hl.n.(15.51) VYSO INA   Brno hl.n. – Tišnov platí také jízdní doklady IDS JMK; ; ; ; ; ; 

13.58 13.59 Os 8758 Ž ár n.S.(13.42) Havlí k v Brod(14.17) jede v a 22.XII., 2.II., 12.IV., 27.IX., 25.X., 16.XI., nejede 23. – 30.XII., 3.II., 14.IV., 7.VII. – 1.IX., 29.IX., 27.X., 17.XI.;  

14.14 14.15 R 981 Praha hl.n.(12.04) Brno hl.n.(15.41) LIPNICE   Tišnov – Brno hl.n. platí také jízdní doklady IDS JMK; ; ; ; ; ; 

14.42 14.43 Os 8755 Havlí k v Brod(14.25) Ž ár n.S.(15.01) jede v ;  ;  krom  27. – 30.XII. 

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

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

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

15.45 15.46 R 980 Brno hl.n.(14.20) Praha hl.n.(17.51) LIPNICE   Brno hl.n. – Tišnov platí také jízdní doklady IDS JMK; ; ; ; ; ; 

16.14 16.15 R 983 Praha hl.n.(14.04) Brno hl.n.(17.41) VYSO INA   v a , krom  25., 26.XII., 1.I.;  v a , krom  25., 26.XII., 1.I.;  v a , krom  25., 26.XII., 1.I.;  

 v a , krom  25., 26.XII., 1.I.;  v ; ; ;  Tišnov – Brno hl.n. platí také jízdní doklady IDS JMK

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

16.45 16.46 R 978 Brno hl.n.(15.20) Praha hl.n.(18.51) BARBORA  Brno hl.n.-Praha hl.n. jede v a , nejede 24., 25.XII., 14. – 16., 30.IV., 7.V., 5.VII., 28.X., 17.XI.;  

Brno hl.n. – Tišnov platí také jízdní doklady IDS JMK; ; ; ; ; ; 

17.05 17.05 Os 8763 Havlí k v Brod(16.49)N. M sto na M.(17.59) Ž ár n.S.-N. M sto na M. jede v ;  ; 

17.07 17.08 Os 8766 Ž ár n.S.(16.50) Havlí k v Brod(17.25) jede v ;   krom  27. – 30.XII.; 

17.14 17.15 R 985 Praha hl.n.(15.04) Brno hl.n.(18.41) SVRATKA  jede v ;  Tišnov – Brno hl.n. platí také jízdní doklady IDS JMK; ; ; ; ; ; 

17.45 17.46 R 976 Brno hl.n.(16.20) Praha hl.n.(19.51) PORTA COELI  Havlí k v Brod-Praha hl.n. nejede 24.XII.;  

Brno hl.n. – Tišnov platí také jízdní doklady IDS JMK; ; ; ; ; ; 

18.14 18.15 R 987 Praha hl.n.(16.04) Brno hl.n.(19.41) SÁZAVA   v a , krom  25., 26.XII., 1.I.;  v ;  v ;  v ;  v ; ; ;   
Tišnov – Brno hl.n. platí také jízdní doklady IDS JMK

18.45 18.46 R 974 Brno hl.n.(17.20) Havlí k v Brod(18.58) JAN BLAŽEJ SANTINI  jede v ;  Brno hl.n. – Tišnov platí také jízdní doklady IDS JMK; ; ; ; ; ; 

18.55 18.56 Os 8768 Ž ár n.S.(18.40) Havlí k v Brod(19.12) jede v , a 27. – 30.XII., nejede 24., 25., 31.XII.;  ; 

18.57 18.58 Os 24914 Studenec(17.03) Havlí k v Brod(19.16) Velké Mezi í í-Havlí k v Brod jede v , nejede 27. – 30.XII.;   Studenec – Ž ár n.S. 

19.20 19.21 Os 8765 Havlí k v Brod(19.05)N. M sto na M.(19.59) jede v , nejede 27. – 30.XII.;  

19.45 19.46 R 972 Brno hl.n.(18.20) Praha hl.n.(21.51) Brno hl.n.-Havlí k v Brod nejede 24.XII.; Havlí k v Brod-Praha hl.n. nejede 24., 31.XII.;  
Brno hl.n. – Tišnov platí také jízdní doklady IDS JMK; ; ; ; ; ; 

20.14 20.15 R 989 Praha hl.n.(18.04) Brno hl.n.(21.43) DOUBRAVA   Tišnov – Brno hl.n. platí také jízdní doklady IDS JMK; ; ; ; ; ; 

20.25 20.26 Os 5915 Kolín(18.21) Ž ár n.S.(20.45) nejede 24., 25., 31.XII.;  ; 

20.42 20.43 Os 8770 N. M sto na M.(20.04)Havlí k v Brod(20.59) N. M sto na M.-Ž ár n.S. jede v , nejede 27. – 30.XII.; Ž ár n.S.-Havlí k v Brod jede v ;  

21.45 21.46 R 970 Brno hl.n.(20.20) Havlí k v Brod(21.58) GUSTAV BROM  jede v , a 25.XII., 14. – 16., 30.IV., 7.V., 5.VII., 17.XI., nejede 24., 31.XII.;  

Brno hl.n. – Tišnov platí také jízdní doklady IDS JMK; ; ; ; ; ; 

22.26 22.27 Os 8767 Havlí k v Brod(22.09) Velké Mezi í í(23.27) Havlí k v Brod-Ž ár n.S. nejede 24., 25., 31.XII.; Ž ár n.S.-Velké Mezi í í jede v , nejede 27. – 30.XII.;  
 Ž ár n.S. – Velké Mezi í í 

22.54 22.55 Os 8774 Ž ár n.S.(22.38) Havlí k v Brod(23.11) jede v , nejede 27. – 30.XII.;  ; 

VYSV TLIVKY / ERKLÄRUNGEN / EXPLANATION:
Druh vlaku 
 R Rychlík / Schnellzug / Fast train
   Os Osobní vlak / Regionalzug / Local train 
Omezení jízdy 

 pracovní dny / Arbeitstage (gewöhnlich Montag bis Freitag) / working days (usually from Monday to Friday)
 ned le a státem uznané svátky / Sonntage und staatliche Feiertage / Sundays and holidays confirmed by 

the state 
- dny v týdnu (pond lí-ned le) / Wochentage (Montag-Sonntag) / days of week (Monday-Sunday) 

Další informace o vlaku 
� úschova b hem p epravy (do vy erpání kapacity) / Gepäckwagen (bis zur Kapazitätsauslastung) / a mobile 

               left-luggage car on the train (until full capacity) 

v z vhodný pro p epravu cestujících na vozíku, vybavený zvedací plošinou / Wagen mit       

              Rollstuhlfahrerabteil und Hebebühne / a coach suitable for carriage of people on wheelchairs, equipped  
              with   a lifting platform 

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

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

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

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

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

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

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

 v z vhodný pro p epravu cestujících na vozíku / Wagen mit Rollstuhlfahrerabteil / a coach suitable for carriage of people on 
wheelchairs 
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A  tímto pomyslným zazvoněním nám skončila 
nejen Divadelní Přibyslav 2016, ale i čtenářská sou-
těž, kterou jsme po celý rok uveřejňovali v Přibyslav-
ském občasníku. V podvečer 3. prosince jsme se se-
šli k přátelskému posezení „s nejvěrnějšími diváky“ 

přehlídky a zároveň i s nejúspěšnějšími luštiteli hádanek z historie našeho města. 
O „Překvapení nakonec“ se úspěšně postaraly paní učitelky z místní mateřské školy, 
které svým vystoupením zpestřily předvánoční sváteční odpoledne. Při voňavém 
svařáčku a něčem dobrém k zakousnutí jsme vylosovali nejprve tři nejlepší luštitele 
historických hádanek. Na třetím místě se umístila paní Dagmar Štefanová z Dobré, 
na druhém místě paní Věra Ficbauerová z Keřkova a první příčku získal Ing. Zdeněk 
Zrna z Přibyslavi. A kdo se letos stal nejvěrnějším divákem? Pan Z. Zrna vylosoval 
paní Jitku Škaredovou z Přibyslavi, která obsadila třetí místo. Druhé patřilo panu 
Miroslavu Křesťanovi ze Žižkova Pole. Ten za všeobecného veselí vylosoval z připra-
veného osudí svoji manželku Marii, která získala první místo. Ani ostatní účastníci, 
kteří takové štěstí v  losování neměli, neodcházeli s  prázdnou. Pořadatelé si pro 
každého připravili malý dárek jako upomínku na letošní soutěže.   

Poděkování patří vám všem, kteří jste v tak hojném počtu navštěvovali všechna 
divadelní představení. Zároveň děkujeme i  těm, kteří se nebáli pátrat a  odpoví-
dat na naše soutěžní otázky v Přibyslavském občasníku. Ještě jednou vám přejeme 
po celý nový rok 2017 hodně úspěchů, ale především zdraví a dobrou duševní po-
hodu. Při dalších soutěžích, kulturních programech a setkáních se na vás na všechny 
těší zaměstnanci KZM Přibyslav.

Anna Šauerová
I CMM Přibyslav

Milí malí čtenáři, doufám, že vás příliš nerozesmutní, že letos nebudeme pokračo-
vat v rubrice „Hrací koutek“, protože tu pro vás máme novinku!

Každý měsíc vyjde pět jednoduchých otázek či drobných úkolů na různá témata 
a vy, pokud je splníte, budete moci získat malou odměnu! Co vy na to?

Pokud budete vědět správné odpovědi, přineste nám je sepsané na  papíře 
do knihovny. Papír musí být samozřejmě podepsaný, doplňte i třídu, do které cho-
díte, a kontakt na vás či rodiče (telefonní číslo či e-mail).

Když nebudete znát odpovědi z  hlavy, přijďte se poradit k  nám do  knihovny 
s chytrou knihou či časopisem.

Tak jdeme na to! :)

Na konec měsíce února, si pro vás dvě šikovné dámy - Vendulka Kytličková a Han-
ka Loubková připravily pod záštitou Restaurace Veronika ve spolupráci s KZMP  další 
soutěž plnou chutí a nápadů. Teď o vánočních svátcích je právě ten správný čas, kdy 
si můžete upéct něco nového, vyzkoušet zajímavý recept a koncem února v soutěži 
zazářit. Tentokrát se budou péci ROLÁDY.  A  jaké budou podmínky soutěže? Ty 
uveřejníme v příštím – únorovém čísle Přibyslavského občasníku.

Anna Šauerová
ICMM Přibyslav

 

RESTAURACE VERONIKA     www.den-d.estranky.cz          

Dět ské 
kv í zové 
okén ko

Zazvonil zvonec …

Zima v přírodě
1.  Napište názvy alespoň tří zvířat, která v zimě hibernují 

(tzn. spí zimním spánkem).

2.  Uveďte název jehličnatého stromu, který na zimu opadává.

3.  Kteří ptáčkové u nás na zimu zůstávají a můžeme je tak vidět 
u krmítek? Uveď názvy alespoň dvou.

4.  Milujeme zimní radovánky! Co všechno se dá v zimě dělat? 
(4 příklady)

5.  Čím můžeme lesní zvířátka přikrmovat? 
Co jim udělá v krmelci radost?

M. Gögeová

Zase se bude soutěžit

Zahájení výstavy adventních věnců
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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 si-
tuaci. Tentokrát přispějí na svozy klientů do charitních 
zařízení a zpět do jejich domovů, na poskytování růz-
ných druhů terapií, jako je canisterapie či hippoterapie, 
a také na vzdělávání pracovníků zaměřené právě na re-
alizaci terapií. Vedle toho přispějí na nákup kompen-
začních pomůcek do charitní půjčovny a zároveň zajistí 
možnost dopravy těchto pomůcek přímo ke klientovi. 

Zbylých 15 % z výtěžku využije na své projekty Diecéz-
ní 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

 

Vysočina Tourism, příspěvková organizace, vyhlašuje velkou zimní fotosoutěž

„ZIMNÍ BAROKNÍ VYSOČINA“
Vyfoť, zašli, hlasuj, vyhraj!

soutěž probíhá od 1. prosince 2016 do 31. března 2017

Vítězně fotografi e vybere porota a zaslané soutěžní fotografi e budou zveřejněny na facebookovém profi lu htt ps://www.facebook.
com/regionvysocina, kde se utkají o cenu veřejnosti . Fotografi e budou dále zveřejněny na webu www.baroknivysocina.cz.

Fotosoutěž je rozdělena do dvou kategorií: kategorie „Barokní Vysočina“ a kategorie „Zimní Vysočina“

Do soutěže se může zapojit úplně každý. Zasílejte fotografi e barokních památek, přírody, snímky z vašeho výletu či dovolené 
z jakéhokoliv místa Vysočiny, fantazii se meze nekladou! Podmínkou je, že fotografi e musí být prokazatelně pořízeny na Vysočině.

Fotografi e můžete do soutěže zasílat od čtvrtka 1. prosince až do pátku 31. března 2017.
Fotografi e zasílejte přes Úschovnu (www.uschovna.cz) na email info@vysocinatourism.cz.

Více informací a podmínky najdete zde: htt p://region-vysocina.cz/prilohy/PODMINKY.pdf
www.zamekzdar.cz, www.sikland.cz, www.alternator.cz, www.centrumeden.cz, www.telc.eu 
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Od 1. prosince můžete navštívit výstavu malíře Jaroslava Matějky v přibyslavské 
Janáček galerii. Vernisáž v tradičně přátelském prostředí tentokrát provázela hudba 
v podání žákovského klarinetového kvarteta ze ZUŠ Polná pod vedením pana uči-
tele K. Netolického. Zajímavý výběr skladeb od klasiky po fi lmovou hudbu umocnil 
příjemnou atmosféru milého setkání s autorem obrazů. Jaroslav Matějka, původem 
z Litomyšle, žije, pracuje v občanském povolání a tvoří na Vysočině již od roku 1960. 
Na  výstavě můžete vidět jeho díla v  různých polohách. Převážně jsou to úžasná 

klasická zátiší inspirovaná barokním způsobem malby, avšak obsahující různé ne-
čekané a  netradiční prvky. Další polohou autora jsou obrazy krajiny Vysočiny, ty 
však nejsou těžištěm této výstavy.  Řadu diváků osloví jistě i práce Jaroslava Matějky 
ovlivněné surrealismem, které zaujmou svými vtipnými souvislostmi. Opět velké 
díky panu Janáčkovi!

Anna Šnýdlová

Vernisáž v Janáček galerii

Foto: Anna Šnýdl-Doubková

Před 20 lety pan Oldřich Málek s teh-
dejším starostou města Romanem Po-
drázským iniciovali obnovu Štoly pod 
farou, která je dnes kulturní památkou. 
Pan Ladislav Hladík st. k tomuto výročí 
zpracoval krátký dokumentární fi lm, kte-
rý bychom při vhodné příležitosti rádi 
odvysílali na  TV Přibyslav.  Pojednání 
o tomto výročí připravujeme i do příští-
ho vydání Přibyslavského čtvrtletníku.

Michael Omes 

Štola pod farou

Foto: Ladislav Hladík st.

Jako společný právní zástupce obcí Brzkov a Věžnice, měst Přibyslav a Polná, 
dále spolku Naše budoucnost bez uranu, z. s., si dovoluji předložit tuto zprávu 
o aktuálním stavu příprav možné budoucí těžby uranu v dané lokalitě. 

Předně bych chtěl uvést, že jak zástupci místních samospráv, tak i spolek Naše 
budoucnost bez uranu, zásadně odmítají možnou těžbu uranu v  lokalitě Brzkov 
– Horní Věžnice. Jejich společnou vůli v tomto směru deklaruje Memorandum pro 
budoucnost bez uranu. Dne 24. 11. 2015 podal státní podnik DIAMO na Minister-
stvo životního prostředí návrh na rozšíření chráněného ložiskového území Brzkov. 
Tento krok hodnotí dotčené samosprávy a spolek Naše budoucnost bez uranu jako 
předčasný, když jakémukoli řízení musí předcházet kompletní geologický průzkum. 
Je zapotřebí si uvědomit, že na základě dosud provedených geologických průzkumů 
již bylo jednou správním orgánem rozhodováno a chráněné ložiskové území bylo 
stanoveno v určitém rozsahu. Nyní po více než 25 letech přichází zájemce o těžbu 
a ze stejných údajů žádá o zřízení cca 6krát většího chráněného ložiskového území. 
Diamo s. p. v červnu 2016 před uplynutím lhůty k doplnění nezbytných podkladů 
požádalo Ministerstvo životního prostředí ČR o její prodloužení do 30. 6. 2017. 

Zástupcům dotčených samospráv byl v listopadu 2016 doručen dopis oznamující, 

že DIAMO, s. p., má v úmyslu požádat o stanovení prů-
zkumného území pro vyhledání a  průzkum výhradního 
ložiska radioaktivních nerostů Brzkov. Dne 22. 11. 2016 
proběhlo jednání zástupců dotčených samospráv a spol-
ku Naše budoucnost bez uranu z. s. s tím závěrem, že tito 
nesouhlasí s tímto dalším řízením. Vedení tohoto řízení by bylo v rozporu s platnou 
surovinovou politikou ČR. Uvedený postup DIAMA je způsoben tím, že za rok od po-
dání žádosti o rozšíření chráněného ložiskového území nenastal v tomto řízení žádný 
posun, když Ministerstvo životního prostředí ČR zcela akceptovalo naše námitky. 
Shora uvedený krok DIAMA, s.p., fakticky pro dotčené  obce a města znamená, že 
problematika uranu se vrací na úplný začátek. DIAMO musí shromáždit nezbytné 
podklady, aby mohlo v dalších řízeních prokázat, že v dané lokalitě je tolik uranu, 
kolik tvrdí.

Na tomto místě je potřeba poděkovat všem, kteří svou pomocí přispěli k dosavad-
nímu zdárnému společnému postupu. Podrobná zpráva o stavu uranu za roky 2015 
a 2016 je dostupná na www.akkliment.cz/dokumenty. 

Mgr. et Bc. Luboš Kliment

Zpráva o stavu uranu,
resp. o stavu příprav možné těžby v Brzkově a okolí
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Téměř devět let jsem ve výloze dřívějšího obchodu s  textilem, a nyní kavárny, vydával fo-
tozpravodajství ze života města a jeho okolí. Na podzim bylo, bez projednání se mnou, náhle 
a násilně přerušeno. 

Najít nový vhodný veřejný prostor nebylo snadné. Na  barevné snímky nesmí svítit přímé 
slunce, což splňuje pouze severní strana Bechyňova náměstí. Zakoupil jsem přiměřeně velkou 
zasklenou vitrínu a ta je od poloviny prosince - díky vzácnému pochopení Jiřího Krčála - umís-
těna na zdi vedle jeho obchodu s mobilními telefony. 

Protože centrum Přibyslavi je městskou památkovou zónou, zavěšení skříňky podléhalo sou-
hlasu památkářů, schvalovací „proces“ trval několik týdnů. 

Před Vánocemi jsem znovu vyvěsil fotografi e z  podzimních utkání v  kopané SK Přibyslav 
a Sativy Keřkov, které ve výloze kavárny pobyly jediný den a „vykopla“ je reklama na nějakou 
kávu. Od ledna budu pokračovat v aktuálním fotozpravodajství. 

Vyvolání pořízených záběrů na papír, jejich vystavení a následnou archivaci podporuje sta-
rosta města Martin Kamarád. Rozumíme si v  tom, že z digitální doby zdaleka nezbude tolik 
fotografi í jako z doby temných komor, vývojek a ustalovačů. Záběry nepřenesené na papír dříve 
nebo později zahynou v počítačích. Snímek na papíru má dnes cenu desetikoruny, ale mnohem 
větší, vzácně historickou hodnotu bude mít později.

Ivo Havlík

Obrazové noviny pokračují jinde

DS Karla Čapka Třešť není zrovna tím souborem, který by zajížděl se svými divadelními hrami 
do širokého okolí. Ale když jsme před pěti lety nastudovali muzikál Noc na Karlštejně, začali 
jsme se rozhlížet, kde všude bychom se s ním mohli pochlubit. A jako jedno z možných míst 
na nás z internetu vykoukla Přibyslav a to dokonce „divadelní“. Zavolal jsem tehdy paní Valne-
rové, slovo dalo slovo a tak jsme poprvé zavítali do Přibyslavi v roce 2015 s Nocí na Karlštejně.

A nutno říci, že jsme se nestačili divit… Nádherný sál, stupňovité hlediště, jeviště, do jehož 
podlahy dokonce bylo možné šroubovat kulisy, na jevišti posuvný portál, šály, odposlech z jeviš-
tě do šaten, špičkové osvětlení, moderní ozvučení atd. – to dnes zdaleka není běžná záležitost. 
Bylo poznat, že tady se divadlu věnují lidé, kteří mu rozumějí. Když k tomu ještě připočítáme 
výborně zorganizovanou a prezentovanou divadelní přehlídku s dlouhou tradicí, kořeněnou 
navíc skvělým publikem, nezbývá, než pochvalně zatleskat. A víme proč – také máme v Třešti 
více než padesátiletou divadelní přehlídku, také máme skvělé diváky a dobře víme, kolik práce, 
úsilí a nervů stojí nejen uspořádání takové akce, ale hlavně dlouhodobé udržení její úrovně.

V  roce 2016 jsme se velmi rádi zúčastnili přehlídky znovu, tentokrát s  komedií Dokonalá 
svatba. A Přibyslav opět nezklamala ( jako jsme, doufám, nezklamali ani my). Určitě se k vám 
budeme chtít podívat i v roce 2017. V uplynulých pěti letech jsme s našimi představeními najez-
dili téměř 6 tis. kilometrů. A klidně můžeme říci, že všude dobře, v Přibyslavi nejlíp… Děkujeme 
za vlídné přijetí, dobré zacházení a příjemné zážitky – zlomte vaz…

Zdeněk Havlíček
produkční a zástupce vedoucího souboru

 DS Karla Čapka Třešť

Všude dobře, v Přibyslavi nejlíp… Letos zemřeli při 
dopravních neho-
dách čtyři chodci
Bezpečnost chodců se řadí v Kraji Vy-
sočina mezi priority dopravních policistů

KRAJ VYSOČINA – Bezpečnost chodců se řadí v Kraji Vysočina mezi 
priority dopravních policistů Krajského ředitelství policie kraje Vysočina. 
V pondělí 12. prosince začala v našem kraji dopravně bezpečnostní akce, 
zaměřená na viditelnost účastníků silničního provozu. 

Do  dopravně bezpečnostní akce, která bude pokračovat i  v  lednu 
a únoru příštího roku, jsou zapojeni dopravní policisté, kteří se budou 
v rámci kontrol ve spolupráci s policisty oddělení tisku a prevence zamě-
řovat především na chodce, zdali dodržují všechna ustanovení zákona 
o provozu na pozemních komunikacích. V případě zjištěných přestupků 
musí všichni účastníci silničního provozu, včetně chodců, počítat s pří-
slušnými sankcemi.

V letošním roce šetřili policisté v Kraji Vysočina celkem 113 doprav-
ních nehod, na nichž měli účast chodci. Při těchto nehodách byly čtyři 
osoby usmrceny, deset utrpělo těžké zranění a 94 chodců bylo při ne-
hodách zraněno lehce. Ve 39 případech dopravní nehodu zavinili sami 
chodci a při šetření sedmnácti nehod policisté zjistili, že chodec byl pod 
vlivem alkoholu.

Počet dopravních nehod chodců se meziročně mírně zvýšil. Za stejné 
období loňského roku – tedy od začátku roku do konce listopadu -  jsme 
šetřili v  našem kraji 101 dopravních nehod s  účastí chodců.  Pravidla 
pohybu chodců po komunikacích upravuje zákon o provozu na pozem-
ních komunikacích. Chodec musí užívat především chodníku a tam, kde 
chodník není, se chodí po levé krajnici nebo co nejblíže při levém okraji 
vozovky.  Chodci smějí jít v těchto případech nejvýše dva vedle sebe. Při 
snížené viditelnosti nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí 
jít chodci pouze za sebou. 

Chodec je povinen při přecházení vozovky použít přechod pro chodce 
vždy, když je od něho vzdálen do padesáti metrů. Na přechodu pro chod-
ce se chodí vpravo. Letos se stalo 32 dopravních nehod přímo na pře-
chodu pro chodce a dalších pět dopravních nehod v jeho bezprostřední 
blízkosti. Mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen 
kolmo k její ose. Před vstupem na komunikaci se chodec musí přesvědčit, 
zda může vozovku bezpečně přejít. Chodec smí přecházet vozovku, jen 
pokud s  ohledem na  vzdálenost a  rychlost jízdy přijíždějících vozidel 
nedonutí jejich řidiče náhle změnit směr nebo rychlost jízdy. Dále nesmí 
vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před 
blížícím se vozidlem. Jakmile vstoupí chodec na  přechod pro chodce 
nebo na vozovku, nesmí se tam bezdůvodně zastavovat nebo zdržovat. 
Chodec také nesmí překonávat zábradlí nebo jiné zábrany na vozovce.

Od 20. února letošního roku vstoupila v účinnost novela zákona o pro-
vozu na  pozemních komunikacích. Tato novela kromě jiného přinesla 
novou povinnost pro chodce. Jde o  povinnost užití refl exního prvku 
při nedostatečné viditelnosti. Jde o  povinnost, která výrazně přispěje 
ke snížení rizik střetů osob s vozidly na místech, která jsou nedostatečně 
osvětlena a zároveň na nich chybí chodník. Užitím refl exního prvku nebo 
oděvního prvku s refl exními doplňky se dosáhne významného zviditelně-
ní chodce, přičemž tím dojde k větší bezpečnosti pro všechny účastníky 
silničního provozu. S refl exními prvky je chodec vidět až na vzdálenost 
200 metrů, takže řidič má možnost adekvátně zareagovat.

Refl exní prvek umístěný na viditelném místě musí mít každý chodec, 
který se bude za snížené viditelnosti pohybovat po pozemní komunikaci, 
na níž není chodník ani veřejné osvětlení. Novelizované ustanovení zní: 
Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo 
po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je 
povinen mít na sobě prvky z retrorefl exního materiálu umístěné tak, aby 
byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunika-
cích. Za nesplnění povinnosti dané novelizovaným zákonem lze uložit 
blokovou pokutu až 2 000 korun. 

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
oddělení tisku a prevence
mjr. JUDr. Dana Čírtková

vedoucí oddělení - tisková mluvčí
tel: 974 261 207

mobil: 725 375 094
e-mail: dana.cirtkova@pcr.cz

Firma SC Metal darovala Charit-
ní ošetřovatelské službě peníze 
na nákup kyslíkového přístroje
(Přibyslav/Havlíčkův Brod) – Charitní ošetřovatelská služba v Přibysla-
vi při Oblastní charitě Havlíčkův Brod dostane díky přibyslavské fi rmě 
SC Metal, s.r.o. tolik vytoužený kyslíkový přístroj. 

Jak vysvětlila tamní zdravotní sestra Věra Podrázská, jde o vánoční dárek takříkajíc k neza-
placení. „Kyslíkový přístroj čistí vzduch, takže pacienti dýchají až třiadevadesát procent čistého 
kyslíku. Lidé, kteří jsou na sklonku života a o které se staráme v rámci domácí hospicové péče, 
často trpí dušností, a díky tomuto přístroji se jim výrazně uleví. Podstatné pro nás je také to, že 
jej můžeme k pacientům převážet. Je totiž určený do terénu,“ nastínila Věra Podrázská. 

Charitní ošetřovatelská služba potřebovala kyslíkový přístroj pro své pacienty jako sůl, ale 
narážela na nedostatek fi nančních prostředků. „Zkusili jsme s žádostí o pomoc oslovit místní 
fi rmu SC Metal, a ta nám vyšla velice vstříc. Hned ten den se s námi pustila do jednání a darovala 
nám třicet tisíc korun na nákup kyslíkového přístroje, za což jí chceme jménem celé Oblastní 
charity Havlíčkův Brod ještě jednou moc a moc poděkovat,“ uvedla charitní zdravotní sestřička. 

Dodala, že společně s vrchní sestrou a vedoucí Charitní ošetřovatelské služby Stanislavou 
Holendovou s objednávkou neotálely, a že by tak už mohly do konce roku s kyslíkovým pří-
strojem pracovat.   

Charitní ošetřovatelská služba je odbornou zdravotní péčí, kterou poskytují kvalifi kované 
zdravotní sestřičky doma u nemocného na základě doporučení od praktického lékaře a indivi-
duální domluvy s klientem a jeho blízkými. 
Pro více informací se můžete obracet na: 

Aneta Slavíková, PR
tel.: 777 736 063

e-mail: slavikova@charitahb.cz, web: www.hb.charita.cz
Facebook: Oblastní charita Havlíčkův Brod
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Přibyslavský dvanáctiboj 
JUNIOR 2016
12. disciplína – ŠIPKY 11. 12. 2016 
a slavnostní vyhlášení 4. ročníku Přibyslavského dvanáctiboje Junior 2016

Na  poslední disciplínu 4. ročníku Přibyslavského dvanáctiboje Junior se sešlo 
v tělocvičně ZŠ Přibyslav 35 dětí a soutěžilo také 24 rodičů.

Nejmladší děti házely žetony do látkového terče s obrázky zvířátek ohodnocených 
body. Ostatní kategorie umisťovaly šipky do klasického šipkového terče na zdi.

NEJMLADŠÍ DĚTI 2010 a mladší
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Šipky Body

1. Musil Josef 2013 66 100
2. Flekal Marek 2010 64 95
3. Vrba Matouš 2011 56 90

DÍVKY MLADŠÍ 2005 – 2009 
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Šipky Body

1. Peňázová Kristýna 2006 187 100
2. Vlčková Sára 2005 124 95
3. Šrámková Lucie 2006 113 90

CHLAPCI MLADŠÍ 2005 – 2009
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Šipky Body

1. Körber Pavel 2005 117 100
2. Flekal Jakub 2006 110 95
3. Havlíček Radek 2006 107 90

DÍVKY STARŠÍ 2001 – 2004
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Šipky Body

1. Havlíčková Tereza 2003 199 100
2. Loužecká Viktorie 2003 140 95
3. Havlíčková Marta 2001 108 90

CHLAPCI STARŠÍ 2001 – 2004
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Šipky Body

1. Havlíček Marek 2004 177 100
2. Loužecký Richard 2001 166 95
3. Loužecký Filip 2003 115 90

RODINA
Pořadí Příjmení Body

1. Havlíčkova I 200
2. Vlčkova 195
3. Peňázova 195

Děkujeme za práci všem aktivním 
členům naší Místní skupiny ČČK 
Přibyslav .

 Za celoroční práci pro Místní skupinu ČČK Přibyslav patří velké poděkování 
a uznání Aničce Šnýdl Doubkové, díky ní mimo jiné bezvadně fungují naše www 
stránky i facebookový profi l.

Kristýna Loužecká
předsedkyně

Poděkování
Znáte Přibyslavský dvanáctiboj Junior? Už jste se ho s dětmi někdy účastnili? 

Pokud ano, tak taky určitě znáte rodinu Loužeckých, díky které se celá tahle 
soutěž vůbec koná. Zapojují se všichni – dospělí soutěž organizují a děti se jí 
samozřejmě účastní. Chtěla bych tímto Loužeckým moc poděkovat za to, co 
dělají pro sportovní i jiné dění ve městě. Děkuji také pomocníkům z řad rodičů, 
kteří se do organizace zapojují. Největší dík ale patří Kristýně a Petrovi Loužec-
kým, kteří na sebe vzali veškerou odpovědnost a o celý Dvanáctiboj Junior se 
bezvadně starají! 

Anna Šnýdl Doubková
Za MS ČČK Přibyslav, pod nímž od roku 2016 funguje Přibyslavský 

dvanáctiboj Junior 

Podrobné výsledky jednotlivých disciplín, celkové pořadí všech závodníků a spoustu 
fotek najdete na našem webu a Facebooku.
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Nejpilnější přibyslavský dvanáctibojař Junior 2016:
PŘÍJMENÍ JMÉNO ROČNÍK

Havlíček Marek 2004

Havlíčková Denisa 2009

Havlíčková Marta 2001

Havlíčková Tereza 2003

Ptáčková Petra 2007

Vlček Filip 2009

Vlčková Sára 2005

Celkem se letošního ročníku zúčastnilo 64 dětí a 21 rodin.

Po skončení 12. disciplíny jsme vyhlásili vítěze jednotlivých kategorií vč. kategorie 
RODINA. Připraveny byly medaile, diplomy, účastnické listy a upomínkové před-
měty. Sedm dětí se 100% účastí obdrželo zvláštní ocenění „Nejpilnější přibyslavský 

dvanáctibojař Junior 2016“. Milými hosty byli starosta města Přibyslav pan Martin 
Kamarád a ředitel ZŠ Přibyslav Mgr. Petr Adam.

NEJMLADŠÍ DĚTI 2010 a mladší
Pořadí Příjmení Jméno Ročník BODY CELKEM

1. Flekal Marek 2010 775
2. Ptáčková Sára 2011 722
3. Vrba Matouš 2011 664

DÍVKY MLADŠÍ 2005 – 2009
Pořadí Příjmení Jméno Ročník BODY CELKEM

1. Vlčková Sára 2005 785
2. Peňázová Kristýna 2006 775
3. Šrámková Lucie 2006 745

DÍVKY STARŠÍ 2001 – 2004
Pořadí Příjmení Jméno Ročník BODY CELKEM

1. Havlíčková Tereza 2003 775
2. Körberová Aneta 2001 770
3. Havlíčková Marta 2001 765

CHLAPCI STARŠÍ 2001 – 2004
Pořadí Příjmení Jméno Ročník BODY CELKEM

1. Havlíček Marek 2004 790
2. Loužecký Richard 2001 690
3. Loužecký Filip 2003 660

CHLAPCI MLADŠÍ 2005 – 2009
Pořadí Příjmení Jméno Ročník BODY CELKEM

1. Körber Pavel 2005 785
2. Havlíček Radek 2006 760
3. Flekal Jakub 2006 742

RODINA
Pořadí Příjmení BODY CELKEM

1. HAVLÍČKOVA I (Radka) 967
2. PEŇÁZOVA 955
3. VLČKOVA 951

Za podporu 4. ročníku Přibyslavského dvanáctiboje Junior děkujeme těmto organizacím:
SINKA REKLAMA, spol. s r.o., Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina – paní Jana Fialová, město 

Přibyslav, Cukrárna Fontána Přibyslav, Amylon, a.s., Ronov n. Sázavou, COOP Přibyslav.

Za celoroční spolupráci děkujeme ZŠ Přibyslav zastoupenou panem Mgr. Petrem Ada-
mem a také SZM Přibyslav zastoupeným paní Veronikou Vošickou Buráňovou. Za výpo-
moc děkujeme také všem rodičům i starším dětem, kteří se zapojili do organizace disciplín. 
Velmi si Vaší pomoci vážíme.

Termíny 5. ročníku Přibyslavského dvanáctiboje Junior
DATUM DEN ČÍSLO DISCIPLÍNA REGISTRACE START MÍSTO (START) Kategorie 

RODINA
dle podmínek 1 bruslení 9:00 9:30 Přibyslav, rybník Žabka ano

12.2.2017 neděle 2 míčový víceboj 9:00 9:30 Přibyslav, tělocvična ZŠ ano

23.4.2017 neděle 3 cyklistika 9:00 9:30 Přibyslav, u Jablonecké 
nádrže -

14.5.2017 neděle 4 běh do vrchu 9:00 9:30 Přibyslav, Starý špitál 
(ul. Vyšehrad) ano

28.5.2017 neděle 5 atletika 9:00 9:30 Přibyslav, sportovní 
areál u haly ano

18.6.2017 neděle 6 orientační běh 9:00 9:30 Přibyslav, park pod 
zámkem ano

30.7.2017 neděle 7 plavání 9:00 9:30 Přibyslav, koupaliště ano
27.8.2017 neděle 8 duatlon 9:00 9:30 Přibyslav, letiště -

17.9.2017 neděle 9 kroket, golf, petanque 13:30 14:00 Přibyslav, ul. Nerudova 
(u MŠ) ano

1.10.2017 neděle 10 přespolní běh 9:00 9:30 Přibyslav, u sokolovny -

5.11.2017 neděle 11 vrhačský trojboj 9:00 9:30 Přibyslav, ul. Nerudova 
(u MŠ) ano

3.12.2017 neděle 12 šipky a  slavnostní za-
končení 5. ročníku 9:00 9:30 Přibyslav, tělocvična ZŠ ano

Poznámka: Změna termínů vyhrazena. 1. dis-
ciplína BRUSLENÍ proběhne v  lednu 2017 
dle aktuálních podmínek – termín upřesníme 
na našem Facebooku.

Startovné 10 Kč/dítě
Děti není nutné předem do soutěže hlásit 

(registrovat), jednoduše přijdou na  disciplí-
nu a  po  uhrazení startovného soutěží. Není 
nutné se zúčastnit každé disciplíny, účast je 
čistě dobrovolná. Ve  vybraných disciplínách 
soutěží s  dětmi jejich rodiče (rodiče soutěží 
za stejných podmínek jako děti starší katego-
rie). Rodina = 1 dítě + 1 rodič (bodují se zvlášť 
ženy a zvlášť muži). 

Další podrobnosti k  organizaci najdete 
na webu a Facebooku. Těšíme se na vás v no-
vém roce 2017 a přejeme vám hodně zdraví 
a sportovních úspěchů!

Za pořadatele
Petr Loužecký a Kristýna Loužecká

tel. 732 401 836
www.facebook.com/pribyslavsky.

dvanactiboj.junior; www.cckpribyslav.cz
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8. 1. 2017 LIGA VYSOČINY STARŠÍCH ŽÁKŮ

15. 1. 2017 LIGA VYSOČINY PŘÍPRAVEK

21. 1. 2017 LIGA VYSOČINY MUŽŮ

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

ž

u 

ž

Poděkování
Chtěl bych tímto způsobem poděkovat všem svým příznivcům a sponzorům:  

Amylon Havlíčkův Brod; Obecní úřad Žižkovo Pole; Městský úřad Přibyslav; 
Kraj Vysočina; Vesper Transport Přibyslav; SC Metal Přibyslav; Jízdní kola 
Pochtiol Dobrá; Mann- Hummel Třebíč; Jaroslav Henzl Žižkovo Pole; Kastar 
Velká Losenice za fi nanční i materiální pomoc v celé letošní biketrialové sezo ně.

Zároveň děkuji i redakci Přibyslavského občasníku za mediální podporu, kdy 
mi svými příspěvky pomohla v propagaci tohoto sportu.

Všem výše zmíněným přeji příjemné prožití vánočních svátků, mnoho 
pracovních úspěchů v  novém roce 2017 a těším se na případnou další 
spolupráci.

Marek Pochtiol
Trial klub Žižkovo Pole

Foto: Michael Omes
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Kosmetické 
 poradenství

Svatební, plesové, 
společenské líčení

Řešení problematické, 
aknózní, citlivé, suché … 

pleti

Individuální přístup. 

Rezervace termínu a bližší informace:
777 164 122 Kárníková Božena 

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 
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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

Vernisáž 
ve čtvrtek 19. 1. 2017 v 17 hod.
Originální pohled na tibetskou kulturu

 Výstava potrvá do 6. února 2017

Vás zve na výstavu

Pohádky Tibetu
očima českých ilustrátorů
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leden 2017
KZM Přibyslav
I N F O R M U J E

– od 1. ledna 2017 Burza knih – sleva až 100 % Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. ledna 2017 Nejoriginálnější adventní věnec/výstava Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. ledna 2017 Nad Betlém vyšla hvězda/výstava Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. ledna 2017 Jaroslav Matějka/ výstava obrazů Janáček galerie Janáček galerie Přibyslav
– od 1. ledna 2017 v 9.00 h. Dvanáctiboj Junior – bruslení/bližší na plakátech Rybník Žabka dle počasí MS ČČK Přibyslav
– 2. ledna 2017 v 17.00 h. Setkání dětí 10 – 13 let ŘK fara ŘKF Přibyslav
– 4. ledna 2017 v 8.30 h. V knihovně si můžeme i hrát Kurfürstův dům KVC Harmonie, KZM Přibyslav
– 6. ledna 2017 Nejoriginálnější adventní věnec/ukončení výstavy Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 6. ledna 2017 Nad Betlém vyšla hvězda/ukončení výstavy Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 6. ledna 2017 v 19.00 h. Setkání mládeže od 14 let ŘK fara ŘKF 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
– 8. ledna 2017 Florbal – Liga Vysočiny starších žáků Sportovní hala SK Juvenis Přibyslav
– 14. ledna 2017 v 17.00 h. Tajný život mazlíčků /fi lm pro děti Kulturní dům KZM Přibyslav
– 14. ledna 2017 v 19.20 h. Myslivecký ples Havlíčkova Borová Sokolovna Havl. Borová MS Havlíčkova Borová
– 15. ledna 2017 Florbal – Liga Vysočiny přípravek Sportovní hala SK Juvenis Přibyslav
– 16. ledna 2017 Jaroslav Matějka/ ukončení výstavy obrazů Janáček galerie Janáček galerie Přibyslav
– 16. ledna 2017 v 17.00 h. Setkání dětí 10 – 13 let ŘK fara ŘKF Přibyslav
– 19. ledna 2017 ve 14.00 h. Zpíváme si pro radost/akce pro členy SPCCH Kulturní dům SPCCH ČR ZO, KZM Přibyslav
– 19. ledna 2017 v 17.00 h. Pohádky Tibetu očima českých ilustrátorů/vernisáž Janáček galerie Janáček galerie Přibyslav
– 20. ledna 2017 ve 14.00 h. Dílnička pro všechny děti Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 20. ledna 2017 v 19.00 h. Veřejné setkání pastorační a ekonomické rady farnosti ŘK fara ŘKF Přibyslav
– 21. ledna 2017 Florbal – Liga Vysočiny starších mužů Sportovní hala SK Juvenis Přibyslav
– 21. ledna 2017 ve 14.00; v 15.30 h. Kubula a Kuba Kubikula/loutková pohádka Kulturní dům Přib.pimprlata, KZM Přibyslav
– 21. ledna 2017 v 19.30 h. FK – Paterson/fi lm; Denudace/koncert Kulturní dům FK, KZM Přibyslav
– 21. ledna 2017 ve 20.00 h. Benefi ční farní ples Sokolovna ŘKF Přibyslav
– 22. ledna 2017 v 16.00 h. Ekumenická bohoslužba Farní kostel ŘKF Přibyslav a další
– 27. ledna 2017 v 14.00 h. Čtení s porozuměním Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 27. ledna 2017 ve 14.30 h. Slavnostní otevření nové pobočky ZUŠ/viz plakát Nová budova ZUŠ Město, ZUŠ Přibyslav
– 27. ledna 2017 od 15.00 h. Pravidelný monitoring Sál DPS MS ČČK, PS Přibyslav
– 27. ledna 2017 v 19.00 h. Setkání mládeže od 14 let ŘK fara ŘKF Přibyslav
– 28. ledna 2017 v 9.00 h. Mše svatá v DPS Společenský sál DPS ŘKF, PS Přibyslav
– 28. ledna 2017 v 19.30 h. Normální autistický fi lm/ dokumentární fi lm Kulturní dům KZM Přibyslav
– 29. ledna 2017 v 15.30 h. Nedělní povídání u kávy ŘK fara ŘKF Přibyslav
– 30. ledna 2017 Zahájení předprodeje – L. Zibura/ Pěšky mezi …. Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 30. ledna 2017 v 17.00 h. Setkání dětí 10 – 13 let ŘK fara ŘKF Přibyslav
– 4. února 2017 v 17.00 h. Hledá se Dory/fi lm pro děti Kulturní dům KZM Přibyslav
– 4. února 2017 v 19.30 h. Tenkrát v ráji/fi lm -  Láska ve stínu hákového kříže Kulturní dům KZM Přibyslav
– 13. února 2017 Předprodej – Blbiny z ústní dutiny J. Suchánka Kurfürstův dům KZM Přibyslav


