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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
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Po několika letech se globální oteplování zaleklo drsné Vysočiny a my proží-
váme zimu, jakou bychom si možná přáli prožívat každým rokem. Bílá nádhera 
s sebou přinesla nejen radost ze zasněžených luk a polí, či zamrzlých rybníků, 
ale také chřipkovou epidemii a  nutnost zajistit v  těchto podmínkách běžný 
život.

Rada města schvaluje každým rokem plán údržby. V něm zůstávají některé 
chodníky v klidnějších zónách vyhrazeny jako bezúdržbové a slouží primár-
ně k ukládání vyhrnutého sněhu. Odklízení sněhu zajišťují pracovníci města, 
Osivy a.s., Sativy a. s., pan Neuvirth v Přibyslavi, v Ronově pan Ležák,  v Keř-
kově pan Wasserbauer a  v  Utíně paní Šimanovská s  panem Zachariášem. 
Myslím, že si nikdo z nich nemůže na nedostatek práce stěžovat a patří jim 
poděkování.

S odklízením sněhu je spojena i řada nestandardních situací. Řídit traktor 
s pluhem v neprohrnutém úseku může být samo o sobě v některých místech 
dost komplikované, a proto prosím všechny o porozumění a tolerantní přístup. 
Je třeba omezit parkování mimo parkovací stání. Mnoho z vás je také velmi 
tolerantní v případech, kdy je sníh nahrnut na vaše tarasy a ploty. Ne vždy 
je možné v  průběhu sn ěžení řešit všechny, byť pro vás důležité, detaily. Ty 
můžeme vyřešit až v následujících dnech, třeba i na váš podnět. 

Po několika letech bez možnosti využít sněhové pokrývky k zimním sportům 
se letos otevřela i  tato možnost. Bohužel se zároveň projevila nefunkčnost 
skútru, který byl v minulosti pořízen za účelem projíždění stop. Kromě toho, 
že stojí toto zařízení většinu času ladem, je naprosto nevhodné k účelu, za kte-
rým bylo pořízeno. Je s ním prakticky nemožné vyjet do čerstvě zasněženého 
terénu. Věřím, že až vyjde toto číslo občasníku, bude již rozhodnuto o jeho 
prodeji.  Oddíl, který by se věnoval v Přibyslavi běžeckému lyžování a který 
by běžecké stopy využil, nemáme, a co může být krásnějšího pro svátečního 
turistu na  běžkách než vyšlapávání čerstvé stopy na  zasněžených pláních 
Vysočiny. Vždyť i ten kalorický výdej, kvůli kterému ten sport nakonec děláme, 
je v tomto případě efektivnější a není nad ten dobrodružný pocit z objevování 
nového. 

Letošní zima je také první pořádnou zimou po opravě mostu v Ronově nad 
Sázavou. V místech, kde je most v trvalém kontaktu se sněhem, se „úspěšně“ 
zbavuje omítky. Až přijde tání a velká voda, věřím, že se ještě výrazněji přiblíží 
svému kamennému vzhledu. Dvě, tři takovéto zimy a bude radost na most 
pohledět.

Letošní zima mne naplňuje optimismem. Poslední roky byly mimořádně 
suché bez větší pokrývky sněhu. To vedlo k rapidnímu poklesu spodních vod. 
Dovolím si nám všem popřát klidné a pozvolné tání tak, aby se povedlo ale-
spoň částečně obnovit to nejcennější, co na Vysočině máme, tedy zásobárnu 
kvalitní pitné vody, aby se obnovily prameny potoků, jež naplní toky řek.  Vy-
hlížejme jaro s optimismem, vždyť dny se již prodlužují.

Martin Kamarád
starosta města

Tisková konference 
Ve středu 4. 1. 2017 se konala pravidelná tisková konference města Přibyslav. Hostem 

tiskové konference byl ředitel ZUŠ Jana Václava Stamice Havlíčkův Brod pan Bc. Jindřich 
Macek. Ten novinářům představil Pobočku ZUŠ v  Přibyslavi a  nově rekonstruované 
prostory v centru města. Přítomní byli pozváni na slavnostní otevření nových prostor, 
které vybudovalo město Přibyslav s  cílem zlepšit podmínky pro hudební a  umělecké 
vzdělávání.

Další téma byla příprava prodeje parcel na výstavbu RD v lokalitě Pod Osivou. Pozemky 
stavebních parcel jsou již zaměřeny, bude požádáno o vklad na katastr nemovitostí. Ještě 
v lednu bude vypsána soutěž na dodavatele technické infrastruktury s tím, že by měla být 
dokončena (bez povrchů komunikací) do konce srpna. Na únorové zastupitelstvo budou 
připraveny ke schválení podmínky prodeje tak, aby tato lokalita byla otevřena a na podzim 
mohli zájemci začít stavět. Nabídka volných stavebních parcel, která je pro rozvoj města 
velmi důležitá, bude v Přibyslavi po několika letech opět obnovena. 

V následujících bodech programu byli novináři seznámeni s dalšími investičními akcemi 
připravovanými na rok 2017. Na závěr tiskové konference zazněla informace o přípravě 
Tříkrálové sbírky na Přibyslavsku a o záměrech Oblastní charity Havlíčkův Brod na využití 
sbírky.

Setkání s Radou Kraje Vysočina
V pondělí 9. ledna jsem se s panem starostou zúčastnil setkání Rady Kraje Vysočina se 

starosty měst, městysů a obcí našeho kraje. Tato tradiční akce se konala ve společenském 
sále SOŠ, SOU a OU v Třešti. Setkání zahájil hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek. 
Jednotliví členové krajské rady  včetně nově zvolených vystoupili a přítomné informovali 
o oblastech, které mají ve svých gescích. Diskusi vyplnilo několik příspěvků ze strany sta-
rostů obcí. Na závěr této akce bylo připraveno pohoštění, při kterém jsme měli příležitost 
hovořit s kolegy z okolních měst a obcí o tématech, která bývají často společná. Setkání 
hodnotím jako přínosné.

Michael Omes
místostarosta města

Zima v Přibyslavi Co se dělo v lednu…

 Nový rok 2017 v Přibyslavi. Foto: Michael Omes  Lyžaři na cyklostezce. Foto: Michael Omes
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Město Přibyslav požádalo o  dotace na  pořízení nového dopravního automo-
bilu pro přibyslavskou jednotku požární ochrany (JPO II). Tyto dotace poskytuje 
Ministerstvo vnitra ČR a Kraj Vysočina. Celková výše dotace může dosáhnout až 
750.000 Kč. Dále jsme požádali Ministerstvo práce a  sociálních věcí ČR o  dotaci 
na pořízení automobilu pro terénní sociální služby – náhrada za dosluhující Renault 
Kangoo, který používá naše pečovatelská služba. Město Přibyslav obdrželo dotaci 
z Kraje Vysočina ve výši 52.504 Kč (40 % předpokládaných nákladů) na pořízení 
svislého dopravního značení – podélná čára přerušovaná na přibyslavské cyklostez-
ce. Realizace tohoto dopravního značení by měla proběhnout do pololetí letošního 
roku. 

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ Přibyslav

Odbor správy a údržby
Do nového roku 2017 jsme po několika letech pauzy „pravé zimy“ vstoupili krás-

ným zimním počasím, které měsíci lednu náleží. Samozřejmě je toto počasí pro náš 
odbor zkouškou připravenosti, jak zimní údržbu bezproblémově zvládnou. Musím 
konstatovat, že pracovníci místního hospodářství a subjekty, které pro město zimní 
údržbu provádějí, údržbu zvládly bezproblémově. Svědčí o tom i pochvaly od obča-
nů, které nám byly osobně sděleny nebo předány. Tímto chci všem zainteresovaným 
hned v úvodu článku poděkovat.

Jako každý rok, i během letošního ledna jsme odstranili vánoční výzdoby ve městě 
a v obcích a vánoční strom před radnicí. Vyskytly se nám opět poruchy na technice, 
konkrétně na vozidlech Alfi ne Magma a Avii, vlastními silami jsme závady odstrani-
li. Na základě schváleného plánu investic města Přibyslav pro tento rok, kde bylo 
schváleno i pořízení nového multifunkčního stroje (náhrada vozidla Alfi ne), bude 
náš odbor v  následném období řešit výběrové řízení na  pořízení tohoto nového 
vozidla. 

Byly nám nahlášeny drobné poruchy veřejného osvětlení, které pracovníci odboru 
odstranili. Z důvodu častých poruch na věžních hodinách (nutno manuálně upravo-
vat) budeme poptávat dodávku elektrického řízení věžních hodin. Podíleli jsme se 
také na provedení inventarizace majetku města. 

Z oblasti bytového hospodářství – byl přidělen byt s fi nanční spoluúčastí ul. Ne-
rudova č.p. 663 a byt v budově DPS č.p. 251. V současné době je volný byt v DPS 
č.p. 240 a od 1. 3. 2017 se uvolní byt v DPS č.p. 251. Podle požadavků nájemníků 
jsou prováděny běžné opravy v bytech. Proběhly odečty bytových vodoměrů a elek-
troměrů společných prostor. 

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSÚ

Pečovatelská služba Přibyslav
V měsíci lednu jsme se v důsledku chřipkové epidemie potýkali s větší nemocností 

pečovatelek. Veškerá péče o klienty však byla zajištěna a byla jen mírně upravena 
provozní doba Pečovatelské služby Přibyslav. Tímto bych ráda poděkovala všem 
pečovatelkám, neboť ne vždy bylo snadné zajistit veškerou péči u klientů v tak ome-
zeném počtu pečovatelek.   

V  měsíci lednu probíhalo vyúčtování „Dotace na  poskytování sociální služby 
na  rok 2016“. Dotace byla určena pro poskytovatele sociálních služeb určených 
pro obyvatele Kraje Vysočina formou Příspěvku na vyrovnávací platbu. Dále byly 
také odesílány různé statistické výkazy a formuláře o poskytované sociální službě 
na Krajský úřad kraje Vysočina v Jihlavě. 

Probíhaly již pravidelné akce – v pátek 27. 1. pravidelný monitoring ve spolupráci 
s místní skupinou ČČK a poté v sobotu 28. 1. ve spolupráci s místní římskokatolickou 
farností mše svatá.

I v následujícím měsíci bych vás ráda pozvala k nám do společenské místnosti 
pečovatelské služby na pravidelné akce - opět poslední pátek v měsíci dne 24. 2. 
od 15.00 – 16.00 hodin proběhne pravidelný monitoring a v sobotu 25. 2. tento-
krát od 10.00 hodin proběhne mše svatá. Všichni jste srdečně zváni.

V měsíci únoru pak budou našim klientům předány tzv. hodnotící dotazníky, kde 
budou mít možnost ohodnotit spokojenost s poskytovanými službami. V dotazní-
ku budou mít možnost se vyjádřit, v čem jim poskytovaná služba pomáhá, zda-by 
uvítali nebo potřebovali nějakou změnu či návrhy na  další zlepšení služby nebo 
s čím konkrétně jsou spokojeni nebo nespokojeni. Bude zde prostor i pro vyjádření 
jejich připomínek nebo stížností na  kvalitu poskytovaných služeb a  to i  anonym-
ně. O výsledku dotazníkového šetření budeme po jeho zpracování informovat zde 
na stránkách občasníku.

Závěrem mého příspěvku bych si dovolila ještě něco málo ze statistiky za  rok 
2016. V roce 2016 poskytla Pečovatelská služba Přibyslav své služby 132 klientům, 
a to jak z Přibyslavi, tak i z okolních obcí. V tomto roce nebyla podána ani řešena 
žádná stížnost našeho klienta na kvalitu námi poskytovaných služeb. 

Dále bych také ráda prostřednictvím občasníku vyvrátila několik mýtů a nepravd, 
které kolují mezi občany Přibyslavi. V první řadě se jedná o to, že mnoho lidí si myslí, 
že jakmile se přestěhují do  Domu s  pečovatelskou službou Přibyslav, budou jim 
pečovatelky „posluhovat“ a budou „jim k ruce kdykoliv si řeknou“. To opravdu není 
žádná pravda. Přestěhováním se do bytu v domě s pečovatelskou službou nevzni-
kají nájemci bytu žádná práva, na základě kterých by využíval služby Pečovatelské 
služby Přibyslav. Pečovatelská služba Přibyslav zde má pouze svoje sídlo a na zákla-
dě Žádosti o poskytování pečovatelské služby a následně Smlouvy o poskytování 
pečovatelské služby poskytuje své služby klientovi v obci Přibyslav a 11 místních 
částech (Dobrá, Poříčí, Ronov nad Sázavou, Hřiště, Česká Jablonná, Dolní Jablonná, 
Utín, Keřkov, Hesov, Dvorek, Uhry) v jeho vlastní domácnosti. Tomu všemu ale ještě 
předcházejí různá jednání a šetření, např. zda zájemce spadá do naší cílové skupiny, 
zda mu můžeme pomoci, nebo jej přesměrujeme na Charitní ošetřovatelskou péči, 
domlouvají se úkony, které klient již nezvládá a  jejich časové rozmezí, zájemce je 
informován o ceně za službu, o provozní době pečovatelské služby apod. Veškeré 
úkony pečovatelské služby jsou zahrnuty ve Smlouvě o poskytování pečovatelské 
služby, popř. Dodatku ke smlouvě nebo v Individuálním plánu klienta. Opravdu nic 
neprobíhá automaticky.

V další řadě bych se ráda zmínila o tom, že spousta lidí si myslí, že pečovatelky 
pouze rozvážejí obědy. Musím toto tvrzení vyvrátit. Pečovatelská služba Přibyslav 
poskytuje své služby podle Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů a Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustano-
vení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Přikládám zde část 
ze zpracované statistiky za rok 2016. V roce 2016 jsme poskytli službu 132 klientům. 
Z toho 97 klientům jsme dovezli nebo donesli oběd (zhruba jsme takto rozvezli či 
roznesli měsíčně 1400 obědů), 8 klientům jsme poskytovali službu osobní hygieny - 
tzn., že jsme je koupali buď v jejich domácnosti, nebo u nás ve středisku pečovatelské 
služby (pomoc s osobní hygienou jsme poskytli zhruba 40x do měsíce), 5 klientům 
jsme poskytovali službu podání a příprava jídla – tzn., že jsme jim pomohli nachystat 
snídani, večeři apod. (měsíčně jsme tuto službu poskytli zhruba 140x), 22 klientům 
jsme poskytovali službu běžného úklidu domácnosti nebo většího úklidu jako je 
mytí oken apod. (tuto službu jsme poskytli měsíčně zhruba 60x), 29 klientům jsme 
poskytovali službu zajištění nákupů a pochůzek např. k lékaři, na poštu apod. (tuto 
službu jsme poskytli měsíčně zhruba 250x), 15 klientům jsme poskytovali službu 
praní prádla (měsíčně jsme tuto službu poskytli zhruba 40x a vyprali měsíčně cca 
60-70 kg prádla) a 14 klientům jsme poskytovali službu dohledu, např. kdy se klient 
necítil moc dobře a  přál si, abychom se na  něj přišli podívat, nebo dohled nad 
braním léků – léky nepřipravujeme ani nepodáváme, pouze dohlédneme, jestli si 
klient léky vzal (službu dohledu jsme poskytli měsíčně zhruba 200x). Dále jsme 
v roce 2016 poskytli služby, jako jsou pomoc při přesunu na lůžko či na WC, donáška 
topiva, doprovod na nákup či doprovod k lékaři apod., avšak již s menší četností. 
Je však také důležité podotknout, že každý úkon trvá u každého klienta jinou dobu. 
Někdy trvá úkon u jednoho klienta třeba 20 minut, jindy je potřeba 2 pečovatelek 
a úkon trvá třeba 60 minut. Opravdu vše záleží na dohodě mezi námi a klientem 
a časové potřebnosti služby. Myslím si tedy, že naše služby jsou opravdu všestranné 
a nezaměřují se pouze na dovoz či donášku obědů. 

Martina Veselá DiS.
vedoucí PS

Odbor hospodářsko-správní
Rozpočet města Přibyslav na rok 2017

Zastupitelstvo města Přibyslav na 18. veřejném zasedání dne 14. 12. 2016 schvá-
lilo rozpočet města Přibyslav na rok 2017. Rozpočtové příjmy jsou schváleny ve výši 
77.715.200 Kč a výdaje ve výši 72.715.192 Kč. 

Celkové příjmy se skládají z příjmů daňových ve výši 57.850.000 Kč, nedaňových 
2.640.200 Kč, kapitálových 6.010.000 Kč a přijatých dotací 11.215.000 Kč. 

Celková částka výdajů se skládá z výdajů běžných ve výši 39.608.160 Kč a z vý-
dajů investičních ve  výši 33.107.032 Kč (z  toho rezerva kapitálových výdajů činí 
32.792.032 Kč). 

Financování je schváleno ve výši -5.000.008 Kč, z toho splátka úvěrů 10.000.008 Kč. 
Dotace zřízeným příspěvkovým organizacím jsou schváleny následovně: Mateřská 

škola Přibyslav 1.621.800 Kč, Základní škola Přibyslav 3.967.000 Kč, Kulturní zaříze-
ní města Přibyslav 3.132.000 Kč. 

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV
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Finanční plán hospodářské činnosti předpokládá na  rok 2017 výnosy ve  výši 
20.791.700 Kč, náklady 13.574.300 Kč a hospodářský výsledek 7.217.400 Kč.

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS

Odbor výstavby a životního prostředí
Přiznání k dani z nemovitých věcí – KoPÚ Hřiště

Dne 27. 12. 2016 nabylo právní moci rozhodnutí Státního pozemkového úřadu 
o výměně nebo přechodu vlastnických práv a zrušení věcných břemen v k.ú. Hřiště.

Upozorňujeme účastníky řízení komplexních pozemkových úprav v katastrálním 
území Hřiště, že jsou povinni do 31. ledna 2017 podat daňové přiznání k dani z ne-
movitých věcí u příslušného správce daně.  Daňovému subjektu vzniká povinnost 
uhradit pokutu, nepodá-li daňové přiznání, ačkoliv měl tuto povinnost, nebo učiní-li 
tak po stanovené lhůtě, a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů.

Finanční úřad pro Kraj Vysočina, Územní pracoviště v Havlíčkově Brodě má 
nové sídlo na adrese Štáfl ova 2003 (naproti Okresnímu soudu).

Nová výzva ke kotlíkovým dotacím
Po ukončení první kotlíkové dotace, o kterou na začátku minulého roku úspěšně 

požádalo 2050 majitelů nemovitostí, vyhlásil Kraj Vysočina 10. ledna 2017 další 
výzvu, na  kterou budou vynaloženy prostředky ve  výši téměř 24 miliónů korun. 
Tentokrát se jedná o dotace výhradně na likvidaci starých kotlů za kotle na biomasu 
a tepelná čerpadla. Z těchto prostředků tedy nelze podporovat ostatní zdroje, tj. 
kotle na uhlí, kombinované kotle na uhlí a biomasu a plynové kotle. K jiným význam-
nějším změnám při této výzvě nedošlo, proto je také uznatelnost výdajů nastavena 
od 17. prosince 2015.

Základní podmínkou je, že žadatel o  dotaci je majitelem nemovitosti, ve  které 
dojde k výměně zdroje tepla, nový zdroj bude splňovat Ekodesign a starý kotel bude 
předán k likvidaci subjektu, který je k tomu oprávněn. Žádosti bude možné podávat 
od 13. února 2017 způsoby, které jsou popsány v Pravidlech rady Kraje Vysočina 
pro poskytování dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech 
č. 01/17. Celé znění těchto Pravidel naleznete v  sekci Pravidla dotačního titulu 
pod odkazem https://www.kr-vysocina.cz/pravidla-dotacniho-titulu/ds-303227/
p1=79643.

Formulář žádosti o  dotaci je pak k  dispozici v  sekci Dokumenty ke  stažení: 
http://www.kr-vysocina.cz/pro-zadatele/ds-303597/archiv=0&pl=79031. Více 
informací získáte na  www.kr-vysocina.cz/kotliky a  na  odboru regionálního roz-
voje Krajského úřadu Kraje Vysočina, Iveta Fryšová, tel.: 564602546, e-mail: 
frysova.i@kr-vysocina.cz. 

Ing. Martin Firla
vedoucí OVŽP 

Město Přibyslav je vlastníkem bytů v domě s pečovatelskou službou (dále DPS). 
Jedná se o budovy čp. 239, 240, 251 a 254. Většina bytů je velikosti 1 + 0. Tyto byty 
jsou standardně vybaveny kuchyňskou linkou, elektrickým sporákem, a kromě  bytů 
v čp. 251, také akumulačními kamny a bojlerem. Ohřev vody a vytápění je zajištěno 
v bytovém domě čp. 251 centrální kotelnou. V tomto domě je také umístěn výtah 
a 5 bytů je bezbariérových, určených pro osoby pohybově omezené. Pro podání 
žádosti o  ubytování v  DPS v  Přibyslavi má zřizovatel pečovatelské služby město 
Přibyslav k dispozici formulář – Žádost o přidělení bytu v DPS, který je k dispozici 
v kanceláři Odboru správy a údržby (dále OSÚ) MÚ Přibyslav, také u vedoucí pečo-
vatelské služby nebo na internetových stránkách města Přibyslav. Vyplněné žádosti 
přijímá Odbor správy a  údržby MÚ Přibyslav, kde je veden pořadník. Pro přijetí 
žádosti a  její následné zařazení do  evidence se postupuje podle Pravidel o  pod-
mínkách a postupu přijímání nových obyvatel do Domu s pečovatelskou službou 
v Přibyslavi, která schválila dne 2. 7. 2014 Rada města Přibyslav svým usnesením 
č. 152/2014. Dle těchto pravidel, v případě, že se uvolní byt v DPS a oslovený žadatel 
odmítne, bude jeho žádost o přidělení bytu na půl roku pozastavena. Po této době 
bude osloven znova, a v případě, že odmítne podruhé, bude jeho žádost vyřazena 
z evidence žadatelů o byt v DPS. Díky tomuto systému se podstatně snížila „čekací“ 
doba seniorů na  přidělení bytu. Výběr žadatele, který projeví zájem o  volný byt 
v DPS, schvaluje Rada města Přibyslav.

Pokud máte zájem o více informací o pronájmu bytů v DPS, můžete se obrátit 
na OSÚ tel.: 569 430 827.

Bc. Hana Srbová
referentka odboru správy a údržby

Byty v domě s pečovatelskou službou

Mezi správní činnosti, které M ěstský úřad v Přibyslavi vykonává, patří i rozhodo-
vání ve věci ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění. To je 
upraveno zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpeče-
ní, ve znění pozdějších předpisů. Děje se tak v případech, kdy oprávněný (příjemce 
důchodu) není schopen vzhledem k nepříznivému zdravotnímu stavu přebírat svůj 
důchod, hospodařit s ním nebo není schopen se podepsat. 

Řízení se zahajuje na žádost oprávněného (důchodce). Pokud však ze zdravot-
ních důvodů tuto žádost nemůže podat, může žádost uplatnit osoba, která chce 
být zvláštním příjemcem důchodu oprávněného. V tom případě je potřeba doložit 
příslušné vyjádření ošetřujícího lékaře, občanské průkazy obou účastníků řízení, 
platný důchodový výměr z ČSSZ a případně i souhlas oprávněné osoby. Zvláštní 
příjemce dává vždy souhlas se svým ustanovením. 

Dle zákona obecní úřad také dohlíží, jak jím ustanovený zvláštní příjemce plní 
stanovené povinnosti. Zvláštní příjemce je povinen dávku použít pouze ve prospěch 
oprávněného a  osob, které je oprávněný povinen vyživovat. Zvláštní příjemce je 
povinen na žádost oprávněného nebo obecního úřadu, který jej ustanovil, podat 
písemné vyúčtování dávky, která mu byla vyplácena, a to do jednoho měsíce. Neplní-
-li  své povinnosti řádně, rozhodne obecní úřad o ustanovení jiného příjemce. Pokud 
opadnou důvody pro ustanovení zvláštního příjemce, rozhodnutí zruší. 

Místní příslušnost obecního úřadu, který se žádostí zabývá, se řídí místem trva-
lého pobytu oprávněné osoby, tj. osoby, o jejíž důchod se jedná. V Přibyslavi jsou 
konkrétní případy řešeny se sociální pracovnicí, viz kontakt níže. 

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

Informace z Úřadu práce
Od  1. 2. 2017 budou nové žádosti o  zprostředkování zaměstnání a  žádosti 

o podporu v nezaměstnanosti přijímány pouze na pracovištích ÚP v Havlíčkově Bro-
dě, Chotěboři a Světlé nad Sázavou. Ostatní bude vyřizováno i nadále v Přibyslavi.

Lenka Vaverková
DiS., sociální pracovník

Sociální práce

Dne 7. ledna 2017 proběhla v hasičské zbrojnici výroční členská schůze přibyslav-
ského Sboru dobrovolných hasičů. Na této schůzi přibyslavští hasiči hodnotili uply-
nulý rok 2016 a plánovali činnost v roce letošním. 

Jako každý rok, tak i v r. 2016 byla provedena údržba budovy hasičské zbrojni-
ce. Tentokrát spočívala v opravě a rekonstrukci fasády. Přibyslavští hasiči při této 
akci odpracovali ve spolupráci s odbornou natěračskou fi rmou celkem 550 brigád-
nických hodin a významně tak přispěli k dokončení celkové rekonstrukce budovy. 
V uplynulých letech byla provedena za součinnosti s členy SDH plynofi kace zbroj-
nice, vyměněna garážová vrata, rekonstruovány rozvody vody a vyměněna okna.

Město Přibyslav je zřizovatelem jednotky požární ochrany kategorie II (JPO II), kte-
rá plní úkoly v rozsahu stanoveném Požárním poplachovým plánem Kraje Vysočina.

V roce 2016 absolvovala přibyslavská JPO II celkem 60 zásahů, z nichž bylo 15 po-
žárů, 14 dopravních nehod, 22 technických pomocí, 3 úniky nebezpečné látky, 4 pla-
né poplachy a 2 OP (ostatní pomoc). Počet zásahů byl o třetinu nižší než v roce 
2015, nicméně za zmínku stojí uvést požár fi ltrační jednotky ve fi rmě ACO, požár 
autodílny v Brzkově a požár pole v České Jablonné. Členové JPO II také prováděli 
požární zajištění a asistence při akcích, kde se shromažďuje větší počet osob nebo 
se při nich pracuje s otevřeným ohněm.

V  r. 2016 byla provedena reorganizace technologií, zajišťujících podporu při 
výjezdech a technologií na operačním středisku. Cisternová hasičská vozidla byla 
vybavena vedle analogových i digitálními terminály. Tyto změny se projevily mimo 
jiné tak, že v době od 19 do 06 hod. již nehoukají při požárech sirény. 

Členové JPO II se zúčastnili v r. 2016 v rámci odborné přípravy Dne hasičů v Cho-
těboři (dříve soutěž o pohár IZS), kde naše jednotka obsadila mezi 40 soutěžícími 
družstvy krásné druhé místo. Přibyslavští hasiči pořádali jako každý rok Den otevře-
ných dveří hasičské zbrojnice a účastnili se dalších akcí, jako je dětský den, Bezpečné 
prázdniny pořádané ČČK, 1. máj na letišti a Den otevřených dveří společnosti ACO. 

Děkuji členům SDH za jejich obětavou činnost, kterou přispívají k ochraně majet-
ku občanů a k bezpečnosti v našem městě.

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ Přibyslav

PŘIBYSLAVŠTÍ HASIČI BILANCOVALI
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242/2016 Rada města Přibyslav uděluje Základní škole Přibyslav souhlas s  nabytím 
fi nančního daru od společnosti NEUFE, spol. s  r. o. na podporu činnosti vo-
lejbalového oddílu.
Termín: 16. 12. 2016
Zajistí: Mgr. Adam Petr
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

243/2016 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření upravené smlouvy o nájmu prostoru 
sloužícího k podnikání na adrese Bechyňovo náměstí 35, Přibyslav s panem 
Bc. Jindřichem Mackem, Ronovská 110, 582 22 Přibyslav. Smlouva bude uza-
vřena na dobu neurčitou od 1. 1. 2017.
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 1 zdržel se

244/2016 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytového pro-
storu na  adrese Bechyňovo náměstí 35, Přibyslav se Základní uměleckou 
školou J. V. Stamice Havlíčkův Brod, se sídlem Smetanovo náměstí 31, 580 01 
Havlíčkův Brod, IČO 72545950. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou 
od 1. 1. 2017.
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

245/2016 Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 108 v domě s pečovatelskou 
službou Přibyslav, Tržiště 251 paní (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje 
odstraněny), 582  22 Přibyslav. Výše nájemného bude stanovena na  30  Kč 
za 1 m2 měsíčně, s možností navýšení ceny nájmu o míru infl ace vyhlášené 
ČSÚ. Nájemní smlouva bude uzavřena od 15. 12. 2016 na dobu neurčitou. 
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

246/2016 Rada města Přibyslav rozhoduje přidělit byt č. 8 s  fi nanční spoluúčastí o veli-
kosti 1+1 v bytovém domě Přibyslav, Nerudova 663 od 1. 1. 2017 (z důvodu 
ochrany osobních dat byly údaje odstraněny), Přibyslav. Nájemní smlouva 
bude uzavřena od 1. 1. 2017 na dobu neurčitou.
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

247/2016 Rada města Přibyslav schvaluje seznam místních a  pomístních názvů 
v k. ú. Dobrá.
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

248/2016 Rada města Přibyslav, zastupující město Přibyslav, se sídlem Městského 
úřadu na adrese Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, PSČ 582 22, identifi kační 
číslo 00268  097, jako jediný společník společnosti Sportovní zařízení měs-
ta Přibyslav, s. r. o., se sídlem Česká 34, 582 22 Přibyslav, identifi kační číslo 
275 13 068, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem 
v  Hradci Králové v  oddíle C, číslo vložky 23470, schvaluje projekt převodu 
jmění společnosti Sportovní zařízení města Přibyslav, s. r. o., jakožto zanikající 
společnosti, s městem Přibyslav, jakožto přejímajícím společníkem, založený 
dne 4. 11. 2016 (soudu došlo 3. 11. 2016) do sbírky listin obchodního rejstříku 
vedeného Krajským soudem v Hradci Králové.
Pověřuje se a zmocňuje starosta města Přibyslav Martin Kamarád, aby toto 
rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady učinil 
za město Přibyslav do notářského zápisu JUDr. Ladislava Vondráka, notáře 
v Havlíčkově Brodě, a aby rovněž učinil všechna související prohlášení a vzdání 
se práv.
Termín: 30. 6. 2017
Zajistí: Martin Kamarád
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

 249/2016 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o výpůjčce nebytových prostor a mo-
vitého majetku mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přiby-
slav, IČO 00268097 a Základní školou Přibyslav, Česká 31, 582 22 Přibyslav, 
IČO 70944938. 
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

250/2016 Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 106 v domě s pečovatelskou 
službou Přibyslav, Tržiště 251 panu (z důvodu ochrany osobních dat byly úda-
je odstraněny) Brno, Staré Město. Výše nájemného bude stanovena na 30 Kč 
za 1 m2 měsíčně, s možností navýšení ceny nájmu o míru infl ace vyhlášené 
ČSÚ. Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 1. 2017 na dobu neurčitou. 
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

 Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 14.  12. 2016

  Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 29.  12. 2016

 1/2017 Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí 3 m3 dřeva - kulatiny pro obec Po-
říčí na vybudování pergoly na místním hřišti.
Termín: 30. 4. 2017
Zajistí: Josef Hamerník
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

2/2017 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat na vypracování projektové dokumen-
tace pro stavební zakázku „Chodník podél silnice II/350 v místní části Dvorek“ 
nabídku od  společnosti PROfi  Jihlava, spol. s.r.o., Pod Příkopem 6, 586  01 
Jihlava, IČO 18198228 a  schvaluje  smlouvu o  dílo mezi městem Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společností PROfi  
Jihlava, spol. s. r. o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava, IČO 18198228. 
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, 0 proti, 1 zdržel se

3/2017 Rada města Přibyslav souhlasí se zadáním výběrového řízení na „Výkon inže-
nýrské činnosti - technický dozor investora na stavbu Technická infrastruktura 
pro 16 RD Pod Osivou v Přibyslavi“. Výzva k podání nabídky bude odeslána 
minimálně 3 právnickým nebo fyzickým osobám a bude zveřejněna na ofi ciál-
ních webových stránkách města.
Termín: 15. 02. 2017
Zajistí: Ing. Firla Martin
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

   4/2017 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pachtu pozemků parc. č. 84/6 o výměře 
53 m2, parc. č. 84/7 o výměře 58 m2, parc. č. 84/9 o výměře 219 m2, parc. 
č.  84/10 o  výměře 23 m2 a  parc. č.  84/12 o  výměře 195 m2 v  k. ú. Dobrá 
a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 28. 02. 2017
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

5/2017 Rada města Přibyslav souhlasí s rezervací bazénu v Přibyslavi pro Svaz posti-
žených civilizačními chorobami v období červenec až srpen 2017 každé úterý 
od 19:00 do 20:00 hod. a stanovuje cenu vstupného na 10 Kč včetně DPH 
za osobu a hodinu.
Termín: 31. 08. 2017
Zajistí: Kamarád Martin
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

6/2017 Rada města Přibyslav schvaluje Smlouvu o poskytování právních služeb mezi 
městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 
a Mgr. et Bc. Lubošem Klimentem, Nádražní 600/21, 591 01 Žďár nad Sáza-
vou, IČO 71461884. Celková cena díla je 25.000 Kč.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Kamarád Martin
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 11.  01. 2017

251/2016 Rada města Přibyslav schvaluje „Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 19/2016-
730“, jejímž předmětem jsou stavební práce na akci „Infrastruktura pro 4 RD 
Dolní Jablonná“.
Termín: 31. 01. 2017
Zajistí: Ing. Firla Martin
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

252/2016 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít smlouvu o  zřízení služebnosti mezi 
Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749 a městem Při-
byslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 v souvislosti 
s  realizací stavby „Rekonstrukce komunikace Přibyslav, místní část Poříčí - 
dešťová kanalizace“.
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

253/2016 Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč městu 
Polná, Husovo náměstí 39, 588 13 Polná, IČO 00286435 a uzavření veřejno-
právní smlouvy.
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

254/2016 Rada města Přibyslav schvaluje Organizační řád Městského úřadu Přibyslav 
účinný od 1. 1. 2017.
Termín: 1. 1. 2017
Zajistí: Ing. Josef Moštěk
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

255/2016 Rada města Přibyslav schvaluje rozpočtové opatření č.  8/2016 k  rozpočtu 
města Přibyslav na rok 2016.
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta
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Téma na únor:
Prosincové zasedání Zastupitelstva města Přibyslav schválilo investiční priority 

a vyčlenilo na ně z rozpočtu takřka 35 mil. Kč. Kromě toho odsouhlasilo mimo-
řádnou splátku úvěru na školu ve výši 15 mil. Kč.

(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) 

Zeptali jsme se:
Kterou z těchto priorit považujete pro rozvoj města za nejvýznamnější - a jakou 

případně postrádáte?

Ota Benc, za ODS
Technická infrastruktura pro plánovanou výstavbu rodinných domů pod Osivou 

je zásadním krokem k vytvoření nových příležitostí pro bydlení v Přibyslavi. Všechny 
kroky v této oblasti považuji za nejdůležitější. Mezi investičními prioritami mi zatím 
chybí záměr rekonstrukce a modernizace sportovního areálu u sokolovny. Myslím 
si, že je nejvyšší čas vytvořit důstojné prostředí nejen pro fotbalisty a jejich fanoušky, 
ale i  ostatní amatérské sportovce. Dnes již historická budova sokolovny důkladnou 
rekonstrukci potřebuje. Věřím v brzkou dohodu mezi Sokolem a městem Přibyslav.

Ladislav Hladík, za ANO 2011
Investiční priority na rok 2017 pro rozvoj města považuji za významné všechny. 

Pro následující období bych mezi nimi uvítal přípravu projektu na celkovou úpravu 
náměstí – chodníky, parkovací místa, parkovou úpravu atd. Některé chodníky jsou 
ve  špatném stavu (např. před poštou, ke  hřbitovu, u  autobusové čekárny chybí 
vůbec atd.). Mrzí mne, že díky některým koaličním zastupitelům nebylo schváleno 
pokračování ve výstavbě chodníku na hřbitově.

Martin Kamarád, za ODS
Myslím, že je nastavení priorit pro rok 2017 třeba vnímat v celkovém kontextu, 

tedy nejenom vzhledem k  důležitosti řešení jednotlivých problémů ve  městě, ale 
také ve  vztahu k  výši našeho rozpočtu a  zadlužení. Proto se některé, z  hlediska 
důležitosti významné akce, v rozpočtu neobjevují, jelikož je není možno z důvodů 
vysokých nákladů realizovat. Jsem ale obzvlášť rád, že je v letošním roce v rozpočtu 
pamatováno na zbudování 20 nových parcel v lokalitě pod Osivou a v Dobré. Je to 
krok, který umožňuje další růst našeho města.

Michael Omes, za KDU-ČSL
Jsem toho názoru, že z hlediska rozvoje města je prioritou číslo 1 investice do tech-

nické infrastruktury pod Osivou, která umožní prodej šestnácti parcel na výstavbu 
rodinných domů. Po několika letech tak bude vyřešena nepříznivá situace pro zá-
jemce, kteří chtějí v Přibyslavi stavět. Velmi vítám pr ojekty připravované na letošní 
rok v našich integrovaných obcích. Investiční priority jsou pro rozvoj města důležité 
a je dobře, že se na nich zastupitelé shodli.

Anna Šnýdlová, za ODS
Zásadní investicí pro další rozvoj města je investice do technické infrastruktury 

v lokalitě pod Osivou – vytvoří nové možnosti pro výstavbu rodinných domů. Další 
schválené drobnější investice přispějí ke komfortnějšímu životu občanů města. Pro 
město je důležitá rovněž mimořádná splátka úvěru, která zkrátí dobu splácení, ušetří 
i nějaké peníze na úrocích a do budoucna otevře dřívější možnost případného další-
ho úvěru na větší akce jako je např. revitalizace náměstí. 

Jan Štefáček, za ANO 2011
Pořadí investic je dobré. Postrádám postupné budování nových chodníků na na-

šem hřbitově. Na prosincovém zasedání zastupitelstva byli pro chodníky zastupitelé 
z KDU-ČSL, z ANO 2011, z ČSSD a z KSČM. Je škoda, že ostatní zastupitelé z ODS, 
z NPP a z Přibyslav 2014 nejeví zájem o zvelebení místního hřbitova. V roce 2014 se 
vybudoval centrální chodník. Bohužel, již dva roky se nepokračuje v další výstavbě.

Jan Thomayer, za NPP
Pro rozvoj našeho města jsou potřebné všechny plánované investice, nicméně 

jako důležitou investici vnímám přípravu nových stavebních parcel pod Osivou. Jsem 
také rád, že zastupitelstvo dlouhodobě plánuje a připravuje investiční akce a občané 
vědí, co a kdy se bude realizovat.  

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

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ
Odbor komunikace 
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Tel.: 257 044 025

TISKOVÁ ZPRÁVA
Finanční správa nově nabízí zasílání údajů pro placení daně 
z nemovitých věcí na e-mail

Finanční správa zavádí pro poplatníky novou službu spočívající v zasílání údajů 
pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail namísto složenky. Poplatník přihlá-
šený k této službě obdrží na e-mail kompletní informaci s údaji pro placení daně. 
Tato informace bude obsahovat obdobné údaje, jaké jsou nyní uvedeny na alonži 
složenky, tj. informace o výši stanovené daně, výši nedoplatku/přeplatku a údaje 
pro placení daně včetně QR kódu, umožňujícího platbu daně prostřednictvím 
internetového bankovnictví nebo mobilních platebních aplikací. Zájemce o tuto 
službu odevzdá nejpozději do  15. března 2017 svému správci daně Žádost 
ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem. 

Tato služba je určena výhradně pro poplatníky daně, kteří nemají zřízenu službu 
placení daně prostřednictvím SIPO a právnické osoby, které nemají zřízenu datovou 
schránku. Poplatníkům, přihlášeným k zasílání údajů pro placení daně z nemovitých 
věcí e-mailem, nebude zaslána složenka.

Podrobné informace o  službě zasílání údajů pro placení daně z  nemovi-
tých věcí e-mailem naleznete na  internetových stránkách Finanční správy: 
www.fi nancnisprava.cz, v sekci Daně a pojistné > Daně > Daň z nemovitých věcí > 
Informace, stanoviska a sdělení > 2016 > Informace k nové službě zasílání údajů pro 
placení daně z nemovitých věcí e-mailem.

Tiskovou zprávu naleznete též na: http://www.fi nancnisprava.cz/cs/fi nancni-
-sprava/pro-media/tiskove-zpravy/2017/financni-sprava-nove-nabizi-zasilani-
-uda-7783

V  Praze dne 4. ledna 2017

Ing. Petra Petlachová
ředitelka odboru komunikace, tisková mluvčí 
Generální fi nanční ředitelství
Telefon: 602 674 903

Anketa zastupitelů

PRONÁ JEM 
NEBYTOVÝCH PROSTOR

Město Přibyslav, Bechyňovo náměstí  1, 
582 22 Přibyslav, IČ 00268097

nabízí k pronájmu nebytové prostory 270,77 m2 
včetně pozemku na adrese:

 Vyšehrad 271, 582 22 Přibyslav 
(Starý špitál, budova je vedena v rejstříku 

nemovitých kulturních památek)

Své žádosti  v uzavřené obálce označené nápisem 

„Pronájem Špitál – NEOTVÍRAT“ 
zasílejte nejpozději do 10. 2. 2017 do 14:00 hod na adresu: 
Městský úřad Přibyslav, odbor správy a údržby, Bechyňovo 

náměstí  1, 582 22 Přibyslav

Bližší informace: Bc. Hana Srbová, tel.  569 430 827
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•  Po nejkratších možných vánočních prázdninách se žáci, pedagogové i ostatní pra-
covníci vrátili do naší ZŠ. Někteří si zaslouženého volna nijak moc neužili, protože 
epidemie chřipky zasáhla i do jejich rodin.  A sníh a led na sebe také nechaly čekat, 
takže zimní radovánky nastaly až nyní s hodinami tělesné výchovy.

•  Od 5. do 12. ledna proběhla ve škole plánovaná a avizovaná komplexní inspekce. 
Ačkoli inspektorky a  inspektoři museli překonávat nástrahy počasí a  zdravotní 
indispozice, inspekce byla po  týdnu zdárně ukončena a  výsledky práce našich 
pedagogů i ostatních pracovníků zúčastněné velmi potěšily. Inspekční tým od nás 
odjížděl nadmíru spokojen. Současně s plánovanou inspekční činností se dořešily 
i otázky vzniklé jako reakce na podnět, který obdržela Česká školní inspekce již 
v minulém školním roce – také ke spokojenosti všech.

•  Ve  středu 11. 1. výtvarný kroužek navštívil výstavu Zpívánky Kornélie Němeč-
kové v havlíčkobrodské galerii. Děti si prohlédly autorčina díla – vystřihovánky, 
tapiserie a textilní koláže. V dílně si pak samy vytváření textilní koláže vyzkoušely. 
Informace o akci mi poskytla a děti doprovázela paní učitelka Bártová.

•  Ve čtvrtek 19. 1. jely třídy 2. C a 2. A s paní učitelkou Janou Kamarádovou do Kraj-
ské knihovny v Havlíčkově Brodě.

•  Žáci 5. a 6. třídy navštívily v galerii pana Janáčka výstavu Pohádky Tibetu očima 
českých ilustrátorů. Děti se 19. 1. zúčastnily besedy o  knize Zápisky z  Tibetu 
s překladatelkou Kamilou Hladíkovou a ilustrátorkou Editou Kleckerovou.

Zprávy ze školy

Vážení rodiče,
s  novelou školského zákona přicházejí v  roce 2017 změny pro průběh zápisu 

do první třídy. Tyto změny se týkají i případného vyřizování žádostí o odklad školní 
docházky.

Zápis k povinné školní docházce na Základní škole Přibyslav
pro školní rok 2017/2018 se uskuteční v pátek 21. 4. 2017 
od 15.00 do 18.00.

Zápis je určen pro děti s  odkladem povinné školní docházky z  loňského roku 
a pro děti narozené v období od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011. Možnost přijetí ke školní 
docházce mají i děti, které dosáhnou věku 6 let v období od 1. 9. 2017 do 31. 12. 
2017, pokud k žádosti o přijetí současně doloží doporučení školského poradenské-
ho zařízení. Děti, které dosáhnou věku 6 let v době od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018, 
mohou být přijaty ke vzdělávání pouze za předpokladu, že k žádosti o přijetí doloží 
doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Při zápisu se předkládá vyplněná žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a zápisní 
list (formuláře jsou na webu školy – dokumenty/formuláře), zároveň se kontroluje 
občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte. Tyto dokumenty přineste 
s sebou k zápisu.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze písemně požádat v den 
zápisu o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Ředitel školy této žádosti 
může ihned vyhovět, ale pouze na  základě doporučení školského poradenského 
zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. V tomto případě je nutné 
si včas zajistit termín vyšetření dítěte. V  případě zájmu o  odklad je třeba obě 
doporučení vzít s  sebou už k zápisu, neboť žádost o odklad je třeba ze zákona 
administrativně vyřídit v termínu do 30. 4. 2017. 

Kontakt na nejbližší školské poradenské zařízení: 
–  PPP a SPC Vysočina, pracoviště Havlíčkův Brod

 tel.: 569 422 171 (http://ppphb.hbnet.cz/)

–  PPP a SPC Vysočina, pracoviště Žďár nad Sázavou
tel.: 566 622 387 (http://www.ppp-zr.cz/)

Bližší informace jsou na webových stránkách školy.
Mgr. Petr Adam

ředitel školy

Informace k zápisu do 1. třídy 
ve školním roce 2017/2018

•  V úterý 24. 1. navštívili žáci 4. A a 3. C s učitelkami Miloslavou Špinarovou a Věrou 
Daniškovou VIDA park Brno.

•  Paní učitelka Petra Bártová se zúčastnila se třídou výtvarného programu v Havlíč-
kově Brodě.

•  Dne 31. 1. se vydávalo pololetní vysvědčení a také se konal Barevný den, tento-
krát – PESTRÝ.

•  Od středy 1. 2. odpoledne až do pátku 3. 2. probíhal v hudebně školy seminář 
pana Mgr. Jiřího Hrušky pro pedagogy. Pro žáky to znamenalo, že ve čtvrtek 2. 2. 
dostali ředitelské volno, takže pololetní prázdniny se jim prodloužily o 24 hodin. 
Však si to po všech těch písemkách, testech a zkoušení zasluhují.

Za ZŠ Přibyslav
Monika Linková

 Nově zrekonstruovaná budova ZUŠ
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O novém vhodnějším objektu pro pobočku ZUŠ jsem od začátku své ředitelské 
práce (r. 1999) jednal s panem starostou akad. sochařem Romanem Podrázským, 
později s panem starostou Mgr. Janem Štefáčkem. Postupně se krystalizovalo několik 
zvažovaných možností (např. Kurfürstův dům, Starý špitál, prostory v části zámku) 
a připravovaly se dokonce potřebné podklady. Vždy však zůstalo u přání a představ 
a  nepodařilo se záměry zrealizovat. Dnes již vím, že «květy jsou přísliby ovoce» 
a «trpělivost růže přináší», neboť věřím, že zvítězila opravdu nejlepší varianta, která 
vznikla  již jako možnost při rekonstrukci ZŠ a současný pan starosta Martin Kamarád 
ji se zastupiteli uvedl ve skutečnost.

Přelom roku 2016 a 2017 byl pro pedagogický sbor učitelů pobočky ZUŠ J. V. Sta-
mice v Přibyslavi významný, jelikož proběhlo vysněné a dlouho plánované přestěho-
vání do nových prostor pobočky ZUŠ na Bechyňově náměstí č. p. 35 (prostor bývalé 
školní družiny). Vyučovat jsme začali v úterý 3. ledna 2017 a žáci přibyslavské ZŠ 
k nám mají přístup také spojovacím krčkem z budovy ZŠ. Slavnostní otevření po-
bočky proběhlo v pátek 27. ledna 2017. Byli jste pozváni do našich nových tříd, kde 
jste mohli zhlédnout běžnou výuku v individuálních oborech. Následovalo slavnostní 
otevření pódia v sále ZUŠ za účasti starostů měst Přibyslavi a Havlíčkova Brodu, 
pana projektanta, paní radní za školství a dalších významných hostů se symbolickým 
přestřižením pásky a koncert vybraných žáků pobočky. 

Naše pobočka získala vhodné prostředí pro výuku individuálních oborů i kolek-
tivních předmětů jako je např. hudební nauka, houslový soubor či další varianty 
komorní hry. Výborné akustické vlastnosti všech tříd a sálu navrhla a kontrolovala 
odborná fi rma Aveton, jež zařizovala např. i komorní sál pražského Rudolfi na a patří 
mezi špičku v této oblasti v naší zemi. Využití nových technologií a povrchů zajišťu-
je správné zvukové podmínky v  jednotlivých třídách, jsou totiž odlišné pro výuku 
každého studijního zaměření. Třídy svojí velikostí, kvalitním akustickým řešením 
i moderním zařízením přesahují mnohé hudební školy v České republice. Projekt, 
který se podařilo zrealizovat, je nadčasový a bude sloužit i dalším generacím po nás. 

Srdcem naší nově vybudované pobočky Základní umělecké školy J. V. Stamice 
je koncertní sál. Jelikož bude využíván převážně k prezentaci výkonů žáků i práce 
pedagogů, byla mu při projektování věnována maximální pozornost. Architektonic-
ké ztvárnění vychází z požadavku na dosažení optimálních akustických podmínek, 
vzhledem k velikosti prostoru bylo nutné vytvořit správnou distribuci zvuku a naopak 
zamezit jeho negativním odrazům. Tyto podmínky dokonale zajišťují strukturální 
obklady a podhled, s jejichž pomocí mají hudebníci i posluchači výborné poslechové 
podmínky, které sál předurčují dokonce pro pořizování hudebních nahrávek. Od-
borná fi rma sál ztvárnila do trojrozměrných geometrických forem. Ty nad pódiem 
vytvářejí akustický baldachýn zajišťující difuzní odraz zvukové energie do celého sálu 
a dále obklad zadní stěny eliminující přímé odrazy zpět na pódium. Obklady bočních 
stěn korigují celkovou dobu dozvuku sálu a zamezují vzniku tzv. třepotavé ozvěny. 
Zvuk se o tyto struktury tříští a jeho opakované odrazy tvoří homogenní akustické 
pole související s lepší barevností a živostí hudby. Výsledná doba dozvuku je 0,95 s. 
Při objemu prostoru 236 m3 jde o hodnotu optimální zejména pro koncerty komorní 
hudby.  Tento klíčový akustický ukazatel byl po  celou dobu projektu a  realizace 
důsledně hlídán pomocí akustických měření a odborného dozoru. V Přibyslavi tak 
vznikl unikátní koncertní prostor, díky němuž žáci ZUŠ získají důležité zkušenosti se 
správnou akustikou prostoru.

Na závěr mého příspěvku mi dovolte vyslovit poděkování a přání. Chci moc po-
děkovat za  stabilní podporu základního uměleckého vzdělávání panu starostovi 
Martinu Kamarádovi a  všem zastupitelům města Přibyslav, kteří se rozhodli pro 
tuto výraznou investici a podpořili ji nemalými zdroji. Naší pobočce věnovali velký 
dar v roce, kdy si připomínáme výročí 300 let od narození hudebního skladatele 
J. V. Stamice, jehož jméno nese naše ZUŠ v čestném názvu. Dále děkuji za realizaci 
panu projektantovi, stavební fi rmě i všem dodavatelům, podstatnou měrou přispěli 
k výstavbě a dokončení díla. V neposlední řadě děkuji všem svým zaměstnancům 
i současné vedoucí pobočky ZUŠ MgA. Jitce Baštové za spolupráci, podnětné po-
střehy, pomoc při plánování, stěhování, výzdobu a  vybavování prostor a  za  péči 
o svěřené hodnoty. Pobočce školy přeji mnohá další desetiletí úspěšné práce a také 
vzdělané, nadšené a tvořivé pedagogy, kteří budou žít pro umění a své osobní nadše-
ní předávat dětem. 

Bc. Jindřich Macek
ředitel ZUŠ

Vážení příznivci umění, vážení občané,
dovoluji si vás tímto oslovit při příležitosti slavnostního otevření prostor, které byly 

zrekonstruovány do nové podoby pro pobočku Základní umělecké školy J. V. Stami-
ce v Přibyslavi. Při zadání projektu jsem měl na mysli dva hlavní cíle. 

Prvním z nich bylo vybudování prostor pro základní uměleckou školu tak, aby 
především funkčně vyhovovaly všem důležitým kritériím, jež na  nás dnes kladou 
hygienické, požární a další předpisy a navíc, aby tyto prostory splňovaly maximum 
akustických požadavků zásadních pro výuku jednotlivých oborů. O toto se precizně 
postarali projektant pan Ing. František Kerbr ve spolupráci s důsledným ředitelem 
ZUŠ panem Bc. Jindřichem Mackem.

Druhý požadavek na projekt vycházel ze skutečnosti, že součástí rekonstrukce 
celého objektu mělo být i odizolování přístavby školní jídelny. A to jak provedením 
hydroizolace, tak samotným zateplením objektu. Do celého projektu, od vypraco-
vání projektové dokumentace až po pořízení části vybavení, město Přibyslav inves-
tovalo 11.597.087 Kč.

Nadstavbou celého projektu je propojení se Základní školou Přibyslav, kdy mohou 
děti projít do ZUŠ přímo z prostor budovy základní školy. Celá rekonstrukce původ-
ního historického objektu usilovala o zachování co největšího množství stávajících 
prvků s minimalizací nákladů tak, aby byly kvalitně a účelně využity veškeré prostory, 
které jsou v domě čp. 35 k dispozici. 

Věřím, že jak objekt jídelny, tak prostory nově otevírané pobočky ZUŠ budou 
sloužit dětem z Přibyslavi i širokého okolí. Umění má obracet naši pozornost k vyš-
ším hodnotám, má nás učit vnímat krásu a rozmanitost našeho světa, uspokojuje 
naši touhu kreativně tvořit a vyjadřovat se dalšími prostředky. Věřím, že jsme naší 
stavbou k  jeho rozvoji přispěli a nyní čeká další krásná práce na učitele základní 
umělecké školy. 

Děkuji tímto panu projektantovi Ing. Františku Kerbrovi a  technickému dozoru 
Ing.  Radku  Wasserbauerovi, děkuji za  odvedené dílo společnosti EMH stavební 
CZ s.r.o. v čele s panem Ing. Hajzlerem, děkuji panu řediteli Bc. Jindřichu Mackovi 
a panu řediteli Mgr. Petru Adamovi za koordinování stavby z hlediska budoucích 
uživatelů a děkuji i všem ostatním, kteří ke vzniku tohoto díla přispěli.

Přeji novým prostorám ZUŠ mnoho nadšených hudebníků a  zároveň mnoho 
spokojených strávníků v opravené jídelně.

Martin Kamarád
starosta města

Rekonstrukce domu čp. 35 Nové prostory ZUŠ na Bechyňově 
náměstí mají „srdce“

 Nový koncertní sál

 Z interiéru ZUŠ
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První zimní měsíc – prosinec minulého roku – za-
čal v mateřské škole návštěvou mikulášské party. 
V  každém oddělení zkontrolovala, zda byly děti 
dost hodné a  všem takovým za  dohledu čertů 
a  andělů rozdal Mikuláš malý balíček s  ovocem 

a jinými dobrotami.

Kouzlení a vánoční dílny
O pár dní později nás ve školce navštívil pan kouzelník 

Jirka Krejčí, který ve své školičce kouzel zasvětil přítomné děti i uči-
telky do tajů kouzelnických fíglů. Všechny děti se také pilně chystaly na nadcházející vá-
noční svátky a to trénováním písniček, vánočních koled, vánoční hry o Ježíškovi – zkrátka 
přípravou všeho, co se do té doby ve školce naučily. Blížily se totiž tradiční předvánoční 
dílny spojené s příjemným posezením s rodiči a také s ukázkami šikovnosti našich dětí. 
Na tomto místě se sluší poděkovat ochotné keramičce paní Janě Březkové, která dětem 
pomohla při výrobě vánočních dekorací, dále paní učitelce Marii Zichové z přibyslav-
ské ZŠ, která si na děti udělala čas a provedla je v prostorách školy a milé paní zubařce 
Štěpánce Denby, která dětem ve školce předvedla, jak správně čistit jejich zoubky. 

Vánoční koncert žáků ZUŠ a zpívání v kostele
Velmi zdařilou akcí byla adventní návštěva v podobě koncertu učitelů a žáků místní 

základní umělecké školy, kteří zahráli na el. piano a harmoniku svoje slavnostně laděné 
skladby a přiblížili nás tak ještě více ke svátečním dnům. Stejný cíl mělo také pozvání 
do kostela sv. Jana Křtitele v Přibyslavi, abychom si v tomto prostoru s krásnou akusti-
kou společně zazpívali známé koledy. O doprovod se nám postaral všestranný hudebník 
pan učitel Pavel Linka, za což mu patří poděkování.

Přípravy na Vánoce
Nezahálely ani některé paní učitelky z MŠ a už od října pilně zkoušely „Vánoční po-

hádku“ se zpěvy. Příběh o narození Ježíška vyzněl v jejich podání velmi vydařeně a děti 
ze školky i ze základní školy rozhodně potěšil. A to už Vánoce opravdu klepaly na dveře 
a s dětmi i všemi zaměstnanci MŠ jsme se rozloučili s přáním krásných a v klidu prožitých 
Vá noc.  

Zvířata v zimě a další lednové akce
V novém roce přivítaly odpočinuté paní učitelky své svěřence novými akcemi – napří-

klad prvním lednovým pečením. V týdenním plánu, zaměřeném na lesní zvířata v zimě, 
jsme společně připravovali a pekli chutné „medvědí tlapky“ z  listového těsta. Na tuto 
aktivitu navázala lesní výprava za zvířátky, při které jsme jim do krmelce donesli mnoho 
výživných laskomin.  V půli ledna nás navštívil myslivecký hospodář – pan Josef Hamer-
ník, který seznámil děti i učitelky s péčí o zvířata v zimě a na závěr jsme mu poděkovali 
nejenom „kouzelným“ slovíčkem, ale také známou lidovou písničkou o hajném. Některé 
druhy sov a jiné dravce jsme mohli všichni vidět na vlastní oči v rámci poutavě připra-
veného programu pana Miroslava Hořáka, který k  nám už tradičně přiváží zajímavé 
exempláře ze záchranné stanice dravců.

Svět knih i poštovní šotek
Po pár měsících jsme opět zavítali do místní knihovny, kde nás provedla světem knih 

milá knihovnice slečna Markéta Gögeová. Tentokrát jsme se seznámili s  knihami se 
zimní tématikou a také knižními novinkami v beletrii pro děti. Návštěvní půlhodinku jsme 
si domluvili v rámci pauzy na přibyslavské poště, běžně přístupné i veřejnosti uzavřené 
prostory nám přiblížila vedoucí pobočky paní Hana Sedláková a pracovnice pošty paní 
Hana Krejčí. Dokonce jsme se dozvěděli, že někdy na poště řádí „šotek“ a že je dnes mož-
né posílat prostřednictvím České pošty i živé včely! I zde jsme za všechnu péči a drobnou 
sladkost na cestu náležitě poděkovali a rozloučili se písničkou o poštovském panáčkovi.

I  když je konec školního roku zatím v  nedohlednu, přivítali jsme mezi sebou paní 
učitelky ze Základní školy v Přibyslavi, aby přítomným rodičům předškoláků srozumi-
telně vysvětlily záludnosti školní zralosti dětí a  jiné novinky, týkající se připravenosti 
předškolních dětí. 

A co nás čeká v dalších měsících? V únoru to bude jako každý rok veselý karnevalový 
rej nebo návštěva Art galerie pana Luboše Janáčka, pokračování cvičení v tělocvičně ZŠ 
nebo promítání dětských fi lmů ve zdejším kině. Díky bohaté sněhové nadílce si dostateč-
ně užíváme zimních radovánek, které k pobytu ve školce neodmyslitelně patří a vážíme 
si každé příjemně strávené chvíle mezi kamarády a kolegyněmi.

Mgr. Jitka Nováková

Od Mikuláše po masopust aneb sníh a mráz přišel mezi nás
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Co chystáme 
na měsíc únor
Od čtvrtka 2. února 2017 zahajuje pravidelný 
provoz FARNÍ KNIHOVNA. Bude opět ote-
vřena všem zájemcům a to každé úterý a čtvr-
tek, vždy od 16:00 do 17:30 hodin.

sobota 4. 2. 19:00 – 20:00 Adorace v kostele

neděle 12. 2. POZOR! Změna pořadu BOHOSLUŽEB
Přibyslav: 8:00; 10:00; 18:00
Stříbrné Hory: 11:00 

pondělí 13. 2. 17:00 Setkání mladší mládeže na faře (10 – 13 let)
sobota 18. 2. 10:00 Setkání ministrantů na faře

neděle 19. 2. POZOR! Změna pořadu BOHOSLUŽEB
 Přibyslav: 8:00; 10:00; 18:00
 Žižkovo Pole: mše svatá nebude
 Stříbrné Hory: 11:00

sobota 25. 2. 10:00 Mše svatá v DPS
    18:00 Povodeň - setkání vodáků na faře 

neděle 26. 2. Pořad bohoslužeb – obvyklý 
    Sbírka na SVATOPETRSKÝ HALÉŘ  (při každé mši svaté)

pondělí 27. 2. 17:00 Setkání mladší mládeže na faře (10 – 13 let)

Mgr. P. Pavel Sandtner
administrátor farnosti Přibyslav

Milí čtenáři,
jako vždy se v našem článku dočtete, co jsme v ČČK prožili a na co se s námi 

můžete těšit. 
V sobotu 14. ledna 2017 jsme se s Červenokřižáčky vydali na výlet do Jihlavy, 

který dostaly naše děti za odměnu za celoroční poctivou práci v kroužku a pro ve-
řejnost. Nejdřív jsme navštívili Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, 
kde jsme se mohli posadit do  vrtulníku a  vyzkoušet, jak těžké batohy záchranáři 
nosí, a podívali jsme se také do aut lékařů záchranné služby. Povídali jsme si s dis-
pečerkami, kterým se dovoláte, voláte-li v  Kraji Vysočina číslo 155, a  také jsme 
s nimi na místě vyzkoušeli, jak funguje aplikace Záchranka, která posílá dispečerkám, 
zároveň s voláním, také GPS souřadnice volajícího.

Potom jsme pokračovali do Vodního ráje a tam se pořádně zrelaxovali a vydová-
děli. Výlet se líbil jak malým tak velkým Červenokřižákům. Jsme teď krásně osvěženi 
na nové akce v roce 2017.

Na konci ledna nás čekal ještě Pravidelný monitoring.

Na únor připravujeme:
Pravidelný monitoring v DPS proběhne opět v pátek 24. února 2017 od 15:00 

do 16:00. Přijďte si zdarma změřit krevní tlak, glykemický index a Body Mass Index 
včetně procenta svalů a tuků v těle a sledujte svoje zdraví s námi!

V neděli 26. února 2017 vás zveme od 17 hodin na v pořadí už 9. veganskou 
večeři, tentokrát ve vestibulu ZŠ Přibyslav, vchod od pošty. Přijďte a přineste ve-
ganské jídlo a podělte se s ostatními, ochutnávejte nová jídla, seznamujte se, bavte 
se. Zúčastnit se může každý!

A k našim letním příměstským táborům. Na rok 2017 plánujeme dva turnusy: 
turnus pro Červenokřižáčky a jejich sourozence všech věkových kategorií v termínu 
10. – 14. 7. 2017 a  turnus pro veřejnost pro děti 6 – 10 let v  termínu 31. 7. – 
4. 8. 2017. Informace o turnusech budeme v průběhu února zveřejňovat na našem 
webu www.cckpribyslav.cz. Od března 2017 bude na těchto stránkách také k dis-
pozici online přihláška pro veřejnost. V  případně dotazů neváhejte kontaktovat 
naši předsedkyni Kristýnu Loužeckou na telefonu 605 740 447 nebo napište e-mail 
na kontakt@cckpribyslav.cz. 

Těšíme se na milá setkávání s vámi v roce 2017!
Za MS ČČK Přibyslav 

Anna Šnýdl Doubková
www.cckpribyslav.cz

facebook.com/cckpribyslav

 Červenokřižáčci v ZZS Kraje Vysočina

Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod

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

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

Co nás v únoru čeká?
Pondělí 6. 2. 2017 – V knihovně si můžeme i hrát 

Středa 15. 2. 2017 – Den otevřených dveří v Harmonii

Setkání – Výrobky se zimní tématikou, písničky, říkadla

za maminky z KVC Harmonie
Helena Mokrá

HARMONIE
MATEŘSKÉ CENTRUM

Ne, nebojte se. Nehodláme prospat celý měsíc 
únor. Ale jen jsme pořád přemýšleli, jaké téma zvolit 
pro letošní tradiční maškarní karneval. Proč neu-
dělat třeba „pyžamovou“ párty?! Slovo dalo slovo 
a nápad byl na světě.

Začínáme tento rok opravdu zvesela. V  lednu 
jsme se opět sešli v kulturním domě při hezké pís-
ničce, teď v měsíci únoru se na vás, na všechny naše 
členy, těšíme na setkání při maškarním reji a na mě-

síc březen připravujeme tradiční jarní výroční členskou schůzi. Zatím neofi ciálně 
je datum jejího konání stanoveno na 30. 3. 2017. Ale vše upřesníme v příštím čísle 
Přibyslavského občasníku a  v  naší vývěsce. Vždyť březen je ještě daleko. Teď se 
budeme těšit na to, jak provětráme dobře uložená pyžama v prádelníku – čím ori-
ginálnější, tím lepší.

Neseďte doma sami a přijďte mezi nás. I když je teď počasí velmi mrazivé a chřip-
kové, přece jen doufáme, že už za měsíc se bude pomalu o slovo hlásit jaro. Teď 
hlavně pozor na kluzkých komunikacích – nestyďte se nosit hůlku. Jezte hodně ovo-
ce, zeleniny i dalších vitamínů, aby vás neskolilo nachlazení,  a ve čtvrtek 16. února 
ve 14.00 hodin v sále hasičské zbrojnice se na vás těší celý výbor SPCCH ČR ZO 
Přibyslav.  V neposlední řadě právě tak i vaši kamarádi a známí.

Věra Schusterová
předsedkyně SPCCH ČR ZO Přibyslav

V únoru skočíme do pyžama
(svaz invalidů informuje)

Stále hledáme zájemce o vedení Klubu seniorů Po-
hoda, který by s přibyslavskými seniory aktivně trávil 
jejich volný čas každé pondělí a  úterý od  14 hodin 
a zároveň program přizpůsobil jejich potřebám a zá-
jmům. 

Lenka Vaverková
DiS., sociální pracovník

Upozornění
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V  sobotu 7. ledna v  sále hasičské zbrojnice proběhla 
výroční schůze SDH. Členové sboru hodnotili uplynulý 
rok a myslím, že ho můžeme hodnotit jako velmi úspěš-
ný, a do dalšího, již 142. Roku, vstupují s velkými plány. 
V plánu práce pro rok 2017 je samozřejmě plná podpora 
činnosti jednotky požární ochrany, kterou zřizuje město 
Přibyslav, údržba zásahové techniky a pokračování v re-
konstrukčních pracích na budově hasičské zbrojnice, dále 
údržba a provoz hasičského hřiště a pořádání odborných 
a kulturních akcí pro svoje členy i pro veřejnost. 

Předáno bylo mnoho vyznamenání a medailí za věrnost 
nebo mimořádné zásluhy. 

SDH Přibyslav má k 1. 1. 2017 celkem 68 členů, 2 členy 
ve věku 15 – 18 let, 7 členů ve věku 18 – 26 let a 59 členů 
nad 26 let. To, co nás dlouhodobě pálí, je absence druž-
stva mladých hasičů, což dlouhodobě zapříčiňuje, že klesá 
počet členů sboru a členská základna všeobecně stárne.

Výroční schůze se zúčastnili i  vzácní hosté, zástupci 
vedení města Přibyslav nebo HZS Kraje Vysočina.  Všich-
ni přítomní hosté hodnotili spolupráci s SDH jako velmi 
dobrou. A i my chceme touto cestou ještě jednou podě-
kovat všem příznivcům, sponzorům a podporovatelům, 
i rodinám a blízkým za podporu a někdy možná i shovíva-
vost, kterou ke své činnosti potřebujeme. 

HASIČI města Přibyslav
Výroční schůze

Mimořádné události od 19. 12. 2016 do 19. 1. 2017
19. 12. 2016 Dopravní nehoda Nehoda dvou osobních a dvou nákladních vozidel na silnici 1/19 mezi obcí Stříbrné Hory a osadou Keřkov. Bez zranění.
20. 12. 2016 Požár Požár ve sklepě rodinného domu v osadě Mírovka.
20. 12. 2016 Dopravní nehoda Nehoda jednoho osobního automobilu. Severozápadní obchvat Havlíčkova Brodu. Zranění jedné osoby s následkem smrti.
24. 12. 2016 Technická pomoc Otevření  „zabouchlého“  bytu Přibyslav.
24. 12. 2016 Požár Požár sazí v komíně rodinného domu v osadě Dvorek.

2. 1. 2017 Dopravní nehoda Dopravní nehoda na silnici mezi obcí Česká Bělá a osadou Cibotín.
4. 1. 2017 Technická pomoc Strom přes vozovku, komunikace Přibyslav – Česká Jablonná.
4. 1. 2017 Dopravní nehoda Nehoda dodávkového vozidla, komunikace Přibyslav – Malá Losenice.
4. 1. 2017 Technická pomoc Vyproštění zapadlého terénního vozidla v osadě Uhry.
6. 1. 2017 Technická pomoc Vyproštění zapadlého dodávkového vozidla, komunikace Přibyslav – Modlíkov.
6. 1. 2017 Dopravní nehoda Dopravní nehoda dodávky s nárazem do stromu. Silnice 1/19 u obce Ronov nad Sázavou. Lehké zranění jedné osoby.

15. 1. 2017 Technická pomoc Výpomoc s imobilní osobou, Přibyslav.

Za SDH a JPO Přibyslav 
Jiří Votava

 Zapadlá dodávka směrem na Odlíkov

 Nehoda u Keřkova

Od uzávěrky minulého čísla občasníku vyjížděla jednotka celkem ke 12 událostem. 
Jednalo se o dva požáry, pět dopravních nehod a čtyři technické pomoci. Už se stalo 
nepsaným pravidlem, že jednotka vyjíždí i na Štědrý den a tentokrát dokonce dva-
krát. Poprvé to bylo k otevření „zabouchlého“ bytu na Bechyňově náměstí, podruhé 
pak k požáru sazí v komíně rodinného domu v osadě Dvorek. První přívaly sněhu 
se silným větrem pak byly příčinou několika dopravních nehod, ale i  technických 
pomocí, jejichž předmětem bylo vyproštění automobilů sjetých a zapadlých v sil-
ničním příkopu. 

Nejzávažnější událost se stala však 20. 12. 2016. Jednotka byla ve 21:30 vyslána 
k požáru ve sklepě rodinného domu v osadě Mírovka. Zde došlo k zahoření paliva 
v  kotelně. Příčinou požáru byla zřejmě neopatrnost při sváření, protože v  domě 
tento den probíhaly úpravy rozvodů topení. Při příjezdu na místo byl však požár 
již zlikvidován a profesionální jednotka z Havlíčkova Brodu zde prováděla už jen 
dohašování a odvětrání domu, a tak naše síly a prostředky zde již nebyly zapotře-
bí, proto byla jednotka vyslána zpět na základnu. Při zpáteční cestě ale operační 
důstojník převelel jednotku k zásahu u dopravní nehody na obchvatu Havlíčkova 
Brodu. V místě křižovatky na obec Břevnice řidič z neznámých důvodů vyjel vpravo 
mimo silnici, kde narazil do  kovových svodidel. Po  nárazu se automobil odrazil 
a přejel přes silnici na travnatý svah. Poté se vozidlo přetočilo a střechou narazilo 
do vzrostlého stromu. Po nárazu automobil skončil na střeše. Jednotka po příjezdu 
na místo okamžitě započala vyprošťovací práce, aby se dostala k zaklíněnému řidi-
či. Přivolaný lékař však bohužel musel konstatovat, že pětačtyřicetiletý řidič utrpěl 
zranění neslučitelná se životem.

V souvislosti s mrazivým počasím, které panuje v posledních dnech, přijala jednot-
ka některá speciální opatření. Více než kdy jindy je tak možná trochu netypicky v po-
hotovosti např. nafukovací člun, suché obleky a další vybavení pro práci na vodě. 
A to pro případný zásah na záchranu osob či zvířat z propadlé ledové plochy. Při-
praven je i zateplený nafukovací stan s halogenovým topením, který bychom využili 
např. při délet rvajícím zásahu pro soustředění účastníků události nebo zasahujících 
osob. Ke každé nehodě v  tomto počasí vyjíždí spolu s prvovýjezdovým vozidlem 

Zásahová činnost

i dopravní automobil s nezávislým teplovzdušným topením, aby byl zajištěn tepelný 
komfort všech účastníků nehody. 
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Mohli by o tom vyprávět členové Mysliveckého spolku, kteří se v zimním období 
starají o zvěř. Nejméně dvakrát týdně chodí ke krmelcům přikrmovat zvěř, která se 
přes vysokou sněhovou pokrývku nemůže dostat k pastvě. Na Sázavě pod čistič-
kou odpadních vod se shlukují hejna divokých kachen, kterým je třeba také zajistit 
dostatek potravy. Není to jednoduché se brodit za mrazů vysokým sněhem a zvěři 
doplňovat krmení. Všichni jsme sice rádi, že sníh napadl a že se snad vylepší i záso-
by spodních vod, ale při cestách ke krmelcům si na sníh i zahudrujeme a často se 
neobejdeme bez pomoci traktorů. 

Chceme na tomto místě poděkovat vedení Osivy, které nám již tradičně vychází 
vstříc při shánění krmiva pro zvěř. A také se obracíme na občany s prosbou, aby při 
jízdě na běžkách respektovali zimoviště zvěře a zbytečně ji neplašili, aby se během 
ve sněhu nevysílila a neuhynula pak třeba na zápal plic. Rovněž nenechávejte své 
psy, aby zesláblou zvěř rušili v jejím odpočinku.  Děkujeme.

Za MS Přibyslav
Anna Šnýdlová

jednatelka

I krásná zima má svá úskalí
V páteční podvečer 23. prosince 2016 se na ozdobené borovičce před okny bývalé 

školy v České Jablonné rozsvítila barevná světélka. Do poklidného ticha na návsi se 
počaly ozývat hlasy a kroky. Nebyl příliš velký mráz, sníh vrzal a křupal pod botami 
scházejících se obyvatel naší vesničky. Všichni mířili na zahradu ke stromečku, odkud 
se linula sváteční vůně pálených vonných tyčinek a teplé medoviny.

Stojany na noty již stály připravené a příležitostný amatérský českojablonský or-
chestr ladil nástroje: dvoje klávesy, dva akordeony, dva klarinety, housle, zobcovou 
fl étnu a trubku. 

Celý program sestavily, pro účinkující připravily noty, pro ostatní texty a zkoušky 
organizovaly dvě dobré duše - Eliška Pometlová a Anička Janů. Do programu přibyly 
dvě skladby a dva noví muzikanti. 

Před shromážděné publikum předstoupila Eliška, všechny přivítala, popřála hezký 
zážitek a vyzvala všechny přítomné, aby se ke zpěvu připojili. Většina se opravdu více 
či méně hlasitě přidala. S úvodní koledou jsme se spolu vydali na cestu do Betléma. 
Děvčata přizpůsobila text místním podmínkám, a  tak k zahrání malému Ježíškovi 
byli vyzváni „vy kluci na klarinet, ty Lído na housličky, vy na tu harmoniku a ty Vašku 
na píšťalku“. Následovaly další, ty nejkrásnější a nejznámější české koledy, vyslechli 
jsme i dvě nově zařazené, moc se líbila hra na klarinet a trubku v písni „Tisíc andělů“. 
Muzikanti hráli i zpívali, jednotlivé nástroje se střídaly a harmonicky doplňovaly. 

Po závěrečné patnácté písni „Narodil se Kristus Pán“ ocenili všichni posluchači 
krásný zážitek potleskem. Všem účinkujícím poděkovali za energii, čas a práci, kterou 
přípravě koncertu věnovali.

Nastal čas přesunout se do příjemně vyhřáté místnosti, napít se teplého čaje či 
medoviny, ochutnat cukroví a vánočku, popovídat se sousedy a známými. Kromě 
místních přijelo několik lidí ze sousedních vesnic i  z  Přibyslavi. Vzájemně si přáli 
pokojné a radostné svátky, hojnost, zdraví a štěstí do nového roku. Postupně se roz-
cházeli a po nějaké době náves opět ztichla, jen lampy veřejného osvětlení a zářící 
stromeček osvěcovaly zasněženou vesničku. 

Dny adventu a  vánočních svátků jsou příležitostí k  pozastavení, zklidnění, od-
počinku a sblížení mezi lidmi.  Melodie a slova prostých písní, které jsme slýchali 
od malička, zas a znova pomáhají vytvořit krásnou, jímavou atmosféru těchto svátků, 
které rádi podléhají děti i dospělí. 

Za to vám všem, milí malí i větší j ablonští muzikanti, ze srdce děkujeme a těšíme 
se na letošní koncert v předvečer Štědrého dne 2017.

Marie Heilandová

VÁNOČNÍ KONCERT PODRUHÉ…

Obyvatelé obce Dobrá by touto cestou chtěli 
poděkovat všem, kteří se podíleli, jak nápadem, 
tak i  prací, při realizaci rozšíření veřejného osvět-
lení pod zdejším hřbitovem na bývalé staré silnici 
z obce Dobrá do Přibyslavi. Dnes je všem tato cesta známá pod pomístním názvem 
„ouvoz“. Děkujeme.

Dagmar Štefanová
za občany obce Dobré

PODĚKOVÁNÍ
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Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP, užíváme si po  dlouhé době 
opravdovou zimu! Můžete se věnovat zimním sportům a různým radovánkám, ale 
také nezapomínejte na  kulturu či dobrou knihu. Je snad něco lepšího než hrnek 
horkého čaje či kávy, pohodlné křeslo, za oknem poletující sníh a k  tomu kniha? 
Věřím, že každý z nás si na tento příjemný odpočinek najde chvilku. A od té dobré 
knihy jsme tu my.

Ale nejen od dobré knihy – samozřejmě vám přinášíme i kulturní zážitky. Pojďme 
si zrekapitulovat leden a hned poté vás s radostí pozvu právě na únorové akce.

První lednový týden jste ještě mohli navštěvovat soutěžní výstavu „O  nejorigi-
nálnější adventní věnec“. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo ve čtvrtek 26. ledna 
od 14:00 hod. v Kurfürstově domě – v době psaní tohoto příspěvku bohužel ještě 
nevím, kolik lidí se zúčastnilo, ale věřím, že pro své ceny si zúčastnění přišli rádi. Nej-
více hlasů od vás, návštěvníků výstavy, získaly krásné výtvory rodiny Švorcových/
Fikarových, na druhém místě v kategorii jednotlivců se umístila rodina Holých 
a paní Ivana Holá a třetí místo patří paní  Turnhöferové a paní Dagmar Malocho-
vé. V kategorii dětských kolektivů zvítězila děvčata ze 4. B místní ZŠ, druhé místo 
patří Motýlkům z MŠ a na třetím místě se umístily děti z Olešenky. Absolutními 
vítězi této soutěže se stala děvčata ze 4. B, která získala 119 hlasů. Gratulujeme!

Všem zúčastněným (20) i hlasujícím (314) děkujeme, všechny věnce byly opravdu 
velmi povedené a krásné!

Ve středu 4. ledna si maminky s dětmi z KVC Harmonie vyrobily svícen ze starého 
CD, který jsme už vyráběli s dětmi v rámci předvánoční dílničky. Jeho výroba je velice 
jednoduchá, proto byla vhodná i  pro tyto malé návštěvníky. Další setkání máme 
naplánované na PONDĚLÍ 6. února dopoledne. Pozor – letos se budeme scházet 
každé první pondělí v měsíci, nikoli středu. Děkuji za pochopení a doufám, že to 
členkám KVC Harmonie příliš nenabourá program. V únoru se na ně moc těšíme.

Užili jste si i fi lmy a koncert – v kině jsme promítali animovaný fi lm „Tajný život maz-
líčků“ a dokumentární fi lm „Normální autistický fi lm“, v rámci fi lmového klubu jste 
viděli fi lm „Paterson“ a poslechli si kapelu „Denudace“. Věříme, že jste se dobře bavili.

V knihovně jsme vyráběli malé tučňáky a sněhuláky ze zavařovacích sklenic v rámci 
tvořivé dílničky, společně jsme si četli a rozebírali příběh a také jsme tu ve středu 
25. ledna přivítali Berušky z MŠ, s kterými jsme si popovídali o zimě a o nových 
knížkách pro nejmenší, které tu máme. Moc všem děkuji za návštěvu a zájem o dění 
v knihovně, máme radost!

A dostáváme se k měsíci únoru, bude velmi nabitý, připravte se!
V sobotu 4. února na vás v kině čekají hned dva fi lmy! Od 17:00 se těšte na zá-

bavný animovaný fi lm pro děti „Hledá se Dory“ a od 19:30 se bude promítat české 
válečné drama „Tenkrát v ráji“ natočené podle stejnojmenného románu Josefa Ur-
bana. Vstupné činí 50 Kč.

V sobotu 11. února vás srdečně zveme do kulturního domu na cestovatelskou 
besedu mladého poutníka pana Ladislava Zibury! POZOR – beseda začíná již 
v 18:00 hodin!! Bude vyprávět o své cestě do Číny a promítat zajímavé fotografi e. 
Informace o vstupném a předprodeji najdete na plakátu v tomto čísle PO. Moc se 
na vás v KD těšíme.

O týden později, v sobotu 18. února, se v kulturním domě bude hrát loutková 
pohádka „Drak Bazilišek“ v  podání Přibyslavských pimprlat. Představení začíná 
ve 14:00 a v 15:30, vstupné 15 Kč.

Ve  stejný den večer si nenechte ujít další fi lmový klub! Od  19:30 se připravte 
na skvělý dánsko-švédský fi lm Hon a od 21:45 vás čeká vystoupení konceptuální 
platformy Personal Highway. Vstupné na fi lm je 60 Kč, na koncert 40 Kč. Bude to 
stát za to, přijďte!

V sobotu 25. února v 19:00 hod. se v kulturním domě uskuteční zábavná talk 
show s názvem „Blbiny z ústní dutiny Jaroslava Suchánka“. Jaroslav Suchánek je 
známý sportovní komentátor a spisovatel, jehož povídání nejen o sportu  bude do-
plněno písničkami Pepy Štrosse. Vstupné činí 100 Kč v předprodeji, 150 Kč na místě. 
Předprodej začíná v pondělí 13. února v Informačním centru Přibyslav v Kurfürstově 
domě.

V  neděli 26. února se v  kulturním domě uskuteční již druhý ročník soutěže 
v  pečení a  tvoření tentokrát sladkých a  slaných rolád! Více informací o  časech 
přihlášení, hodnocení či ochutnávky se dozvíte z plakátku v tomto čísle PO. Zapojte 
se, nebo se přijďte jenom podívat a ochutnat něco dobrého. Na vítěze opět čekají 
zajímavé hodnotné ceny!

Co se bude dít v knihovně? Protože na únor letos připadají tady u nás jarní prázd-
niny, připravili jsme si pro vás různé aktivity právě v tomto čase. Takže od pondělí 
20. února do pátku 24. února si můžete přijít zahrát každé dopoledne do knihov-
ny deskové hry, malovat si, vyplňovat pracovní listy, křížovky nebo něco vyrábět 
a v neposlední řadě si číst. V tomto týdnu dopoledne proběhne i tvořivá dílnička 
a  společné čtení s  porozuměním. Případné zájemce prosíme o  nahlášení účasti 
předem. Více informací na plakátu v tomto občasníku nebo přímo v knihovně. Moc 
se na vás všechny těšíme!

Co se knihovny týká – nezapomeňte, že následující měsíc (březen) patří vám – čte-
nářům! Takže se těšte opět na registrace nových čtenářů na rok zdarma, vyhlašování 
nejlepšího čtenáře, amnestii na upomínky, besedu s oblíbeným autorem, výtvarnou 
soutěž či malý kvíz. Všechny soutěže budou samozřejmě ohodnoceny zajímavými 
cenami. A dobrá zpráva pro malé lovce – od března začneme zase lovit perly! Více 
informací se dočtete v příštím vydání Přibyslavského občasníku.

Malé upozornění na závěr – především pro paní učitelky – vždy, když máte zájem 
o návštěvu knihovny s dětmi, ať už na knihovnickou lekci, nebo jen tak, nabízím jako 
varianty termínů pondělí, středu nebo čtvrtek dopoledne. Z důvodu absolvování 
kurzu tu od února nebudu každou středu, proto prosím vybírejte k návštěvě knihov-
ny pouze z pondělního nebo čtvrtečního dopoledne. Omlouvám se za komplikace, 
ale věřím, že se domluvíme a vy budete pořád rádi chodit k nám do Kurfürstova 
domu. Děkuji.

Příjemně mrazivý a bílý únor vám přejí všichni zaměstnanci KZMP.

Markéta Gögeová
knihovnice

Zimní radovánky s KZMP

Tak by se dala nazvat výstava, kterou bychom rádi uspo-
řádali v jarních měsících letošního roku. To se ovšem neo-
bejde bez vaší pomoci. Víme, že je mezi námi spousta ši-
kovných lidiček, kteří vyrábějí nejrůznější doplňky do bytu, 
do  zahrady, vymýšlejí drobné dárky pro své nejbližší. 
Třebaže ještě všude leží sníh a mrzne, jen to praští, již teď 
přemýšlíme nad jarem a velikonočními svátky. 

Chcete se i vy zapojit? Je to jednoduché. Třebaže výstavu 
plánujeme až na měsíc duben, už teď můžete přemýšlet, 
čím byste nám ji pomohli obohatit. Mohou to být veliko-
noční kraslice, perníčky, pomlázky, malované obrázky s jar-
ní tématikou, zajímavá velikonoční přání, misky s  obilím, 
zajíčci nebo kuřátka z nejrůznějších materiálů. Zkrátka vše,  
co k jaru patří a čím si třeba tradičně zdobíte na Velikono-
ce svůj byt, dům nebo třeba i  zahradu. Bližší informace 
naleznete v březnovém čísle Přibyslavského občasníku. Ty 
nejzajímavější a nejhezčí výrobky samozřejmě odměníme. 
Už se moc těšíme, čím vším nás překvapíte.

Anna Šauerová
ICMM Přibyslav

Ukaž, co umíš… Dětské kvízové okénko
Milí malí luštitelé, mám tu pro vás opět malý kvíz, za jehož vyluštění můžete získat 

odměnu! :) V době psaní tohoto příspěvku ještě nevím, kdo zvítězil v minulém kvízu, 
ale hned počátkem února bude v knihovně vyvěšen plakátek se jmény šťastlivců. Vítězům se ozveme 

i e-mailem či SMSkou.
Správné odpovědi na únorový kvíz můžete opět donést na papírku do knihovny se jménem, třídou a kon-

taktem na vás či rodiče, nebo můžete správné odpovědi zaslat na e-mail kzmpribyslav@email.cz – do před-
mětu uveďte „Dětské kvízové okénko“.

Pokud nebudete vědět odpovědi z hlavy, můžete se samozřejmě přijít poradit do knihovny – s knihou, 
časopisem, počítačem a samozřejmě i s paní knihovnicí. Těším se na odpovědi! :)

Zimní sporty
1.  Jaké dvě sportovní disciplíny kombinuje biatlon, tzn. co biatlonisté při závodech dělají?
2.  Kde se konalo mistrovství světa v hokeji v roce 2015?
3.  S kterým sportem je spojeno jméno velice úspěšné Martiny Sáblíkové?
4.  V Harrachově v Krkonoších se nacházejí tzv. můstky, dokonce i jeden mamutí. K jakému sportu slouží?
5.  Napiš, který zimní sport provozuješ nejradši :)

 Markéta Gögeová
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Nejen letní měsíce jsou pro některé z nás dobou, kdy se začíná-
me připravovat na dovolenou. Mnoho rodin se chystá strávit zimní 
měsíce a zejména dobu, ve které mají děti zimní prázdniny, na horách nejen u nás, 
ale i v zahraničí. Policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina v této souvislosti 
apelují na všechny občany, aby dodržovali některá základní pravidla prevence tak, 
aby jejich cesta na dovolenou, její průběh i návrat proběhly bez problémů a zbyteč-
ných komplikací, kterým bylo možné předejít.

Před odjezdem na  dovolenou si svůj byt nebo rodinný dům zabezpečte. Není 
vhodné sdělovat termín odjezdu na dovolenou třeba i prostřednictvím sociálních 
sítí. Po dobu nepřítomnosti v místě bydliště by si měli občané své doklady, peníze 
a  cenné věci, zejména šperky, uschovat nejlépe do  bezpečnostní schránky nebo 
do domácího trezorku pevně zabudovaného ve zdi. Je dobré přerušit před odjezdem 
na dovolenou dodávku zboží do domu. 

Důležité je zkontrolovat pečlivě všechna okna a dveře, zda jsou zavřené případně 
zamčené. Není dobré mít po dobu nepřítomnosti v bytě na oknech zatažené závěsy 
nebo stažené rolety a žaluzie. V okolí především rodinného domu je vhodné uscho-
vat žebříky a  jiné nástroje, které by pachatel mohl použít při vloupání do domu. 
Svěřit klíče od bytu je možné spolehlivému sousedovi nebo příbuznému, který bude 
byt pravidelně kontrolovat a vybírat poštovní schránku. Před odjezdem na dovo-
lenou lze v bytě vytvořit zdání, že je uvnitř někdo přítomen. Lze k  tomuto využít 
elektronické spínací zařízení, které podle nastavení například rozsvítí světla. Lidé si 
mohou své cenné věci vyfotografovat, případně sepsat výrobní čísla přístrojů. Tyto 
informace při případném odcizení věcí pomohou policistům při pátrání.

Na cestu se velmi dobře připravte. Vozidlo je důležité před cestou zkontrolovat, 
jedná se zejména o brzdy, pneumatiky a osvětlení. Pozornosti by neměla uniknout 
ani chladicí kapalina, u které hraje důležitou úlohu její množství a správný poměr 
naředění, který zabrání zamrznutí chladící soustavy. Zejména v zimním období je 
vhodné zkontrolovat dostatek množství kapaliny v ostřikovačích a funkčnost stěračů. 
Nejlépe je nechat automobil zkontrolovat odborníky v autoservisu. V automobilu 
by neměly chybět sněhové řetězy a každý řidič by si měl nanečisto vyzkoušet jejich 
nandávání. Každý by se také měl přesvědčit, zda typ a rozměr sněhových řetězů je 
určen pro rozměry kol, která mají nasazena na vozidle. Je nutné dbát i na správnou 
výšku dezénu pneumatik. Pro zimní pneumatiky je stanovena nejmenší předepsaná 
hloubka dezénu 4 milimetry. Řidiči by neměli zapomenout na  to, že čím více se 
dezén pneumatiky blíží spodní hranici 4 milimetrů, tím více zimní pneumatika ztrácí 
na své účinnosti. V žádném vozidle by pak neměla chybět povinná výbava a pro 
jistotu je vhodné přibalit i skládací lopatu a smetáček. 

Podle současné právní úpravy totiž řidič nesmí řídit vozidlo, na němž jsou nečisto-
ty, námraza nebo sníh, které zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran. 
Za nesplnění této povinnosti mu může být udělena sankce až do 2 000 korun. 

Je důležité seznámit se i s tím, kde se ve vozidle nachází vlečné oko (pokud není 
vozidlo vybaveno pevným vlečným okem), se způsobem jeho instalace na vozidlo 
a s místy kam je stanovena jeho montáž.  

Řidič by si měl před odjezdem důkladně prostudovat trasu a je důležité si dobře 
plánovat tankování pohonných hmot. Je lepší mít stále dostatek pohonných hmot, 
protože řidiče může při cestě překvapit množství nepředvídatelných situací. Během 
cesty je vhodné sledovat dopravní situaci na trase, kterou se chystáte cestovat.

Jízda musí být pro osádku vozidla bezpečná. Nejdůležitější je, aby řidič nepřece-
ňoval při řízení vozidla vlastní síly. Dále by řidič neměl vozidlo nákladem přetěžovat 
a myslet na skutečnost, že se při přepravě většího množství zavazadel mění jízdní 
vlastnosti automobilu. Řidič musí mít z vozidla dobrý výhled. 

Zejména na palubní desce a krytu zavazadlové prostoru by neměly být odložené 
žádné věci, které by bránily ve výhledu z vozidla. Je nutné si také uvědomit, že každá 
volně odložená věc, která je přepravovaná v interiéru vozidla, může při případné 
dopravní nehodě jeho osádku zranit. Zvláště nebezpečné jsou předměty těžké, 
pevné nebo s ostrými hranami. 

por. Mgr. Tomáš Procházka
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA

Kancelář ředitele krajského ředitelství
Oddělení tisku a prevence

Vrchlického 46
587 24 JIHLAVA

Tel.: 974 261 483
Mob.: 725 868 475

E-mail: tomas.prochazka7@pcr.cz
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Zimní dovolená 
– důležité zásady 
před odjezdem

Velice se mi líbí nápad našeho sdružení invalidů, že si při svém posezení rádi zazpí-
vají, jak píše v minulém čísle PO předsedkyně paní Věra Schusterová. Někteří z vás 
už víte, že mým koníčkem je skoro 30 let ezoterika. O tomto mém koníčku jsem měla 
v září 2016 přednášku pro seniory v pečovatelské službě. Zpěv a pozitivní myšlení 
nám pomáhá uvolnit naše tělo a mysl. Tím potom zvládáme lépe své problémy ať už 
zdravotní, rodinné či vztahové. Spokojený a klidný člověk vysílá do svého okolí po-
zitivní energii. To,  co vysíláme, se nám také vrací. Žijeme ve hmotném světě a někdy 
dojde i ke slovním střetům. To je normální. Důležité je však po odeznění emocí tyto 
situace odpustit a propustit. K tomu nám může pomoct i písnička.

Co přinese nový rok? Všeobecně rok 2017 je jedničkový rok, který značí nové 
začátky. Hodně se tento rok budou řešit vztahy na všech úrovních a někdy můžou 
i bolet. Zvláště první polovina roku bude náročná, pak by se to mělo zklidnit. Samo-
zřejmě, že každý z nás bude řešit něco jiného podle svých vzorců duše a karmického 
zadání. Přeji všem spoluobčanům pevné zdraví, štěstí a hojnost.

Jana Höferová

Zpěv opravdu pomáhá

Pokračování úspěšné soutěže v pečení je tu! V roce 2015 proběhl nultý ročník, kdy 
se soutěžilo v pečení bábovek, v roce 2016 byla soutěž vyhlášena v pečení rohlíků a ro-
hlíčků. Oba ročníky se setkaly s velkým ohlasem. Bábovek se sešlo 55 druhů a rohlíků 
a rohlíčků dokonce přes sto. Tématem letošního druhého ročníku jsou rolády. Soutěžit 
se bude v kategorii slaných a sladkých dobrot, soutěžit se také  bude ve dvou věkových 
kategoriích: dospělí a děti do 12 let. Z důvodu vysokého počtu soutěžních výrobků 
v předchozích letech a s ohledem na možnosti odborné poroty může každý soutěžící 
přinést maximálně dva druhy rolád. Výrobky do soutěže budou přijímány na vlastním 
nádobí, aby nedošlo k poškození výrobku další manipulací. Prosíme, ať si nádobí 
každý zespodu označí. Po soutěži budou talíře a podnosy vráceny majitelům. 

Akce se bude konat v neděli 26. února 2017 v Kulturním domě Přibyslav. Od 9 
do 11 hodin budeme přebírat výrobky do soutěže. Mezi 11. a 12. hodinou přene-
cháme hodnocení odborné porotě. Od 12.30 do 14.30 hodin se ochutnávky bude 
účastnit i široká veřejnost. Kávu, čaj a další nápoje můžete zakoupit v bufetu kultur-
ního domu. V 15 hodin dojde k vyhodnocení soutěže. Pro soutěžící je připravena 
řada zajímavých cen. 

Ochutnávky a hlasování se mohou účastnit všichni. Vstupné dobrovolné.
Více informací na www.den-d.estranky.cz nebo na facebooku.
Těšíme se na vás!

Hana Loubková a Václava Kytličková 
za organizační tým soutěže

ROLÁDY 2017 – soutěž v tvoření 
a pečení
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Číslo kasičky Hodnota (Kč) Obec - místní část /ulice
1 226 10520 Přibyslav - Bechyňovo náměstí, Kostelní
2 227 2620 Přibyslav - Česká, Havlíčkova, Gen. Luži
3 228 13342 Přibyslav - Česká Jablonná
4 229 8120 Přibyslav - Žižkova, U Barevny, Rašínova, U Trati
5 230 5813 Přibyslav - Hesovská, Na Vyhlídce, Filipova
6 231 5020 Přibyslav - Poříčí + Polenská
7 232 4595 Přibyslav - Prokopova, Komenského, Pelikánova
8 233 11460 Přibyslav - Nezvalova, Bezručova, Wolkerova, Jiráskova
9 234 5604 Přibyslav - Nerudova, Seifertova

10 235 10531 Přibyslav - Tržiště
11 236 5383 Přibyslav - Tyršova, Niklfeldova, U Lesa 
12 237 9779 Přibyslav - Příkopy, Jana Otty, Krátká
13 238 7850 Modlíkov
14 239 6995 Přibyslav - Lesnická, Hasičská, Zahradní
15 240 4373 Přibyslav - U Koupaliště, Bezpalcova, Podrázského, Ludmilova
16 241 5980 Přibyslav - Cihlářská, Dr. Půži, Malinského
17 242 13578 Žižkovo Pole
18 243 2120 Přibyslav - Husova, Vyšehrad
19 244 4380 Přibyslav - Utín
20 245 18210 Přibyslav - Dolní Jablonná
21 246 5532 Nové Dvory 1
22 247 4611 Nové Dvory 2
23 248 7900 Nové Dvory 3
24 249 1684 Přibyslav - Ronov, U Nádraží
25 250 4367 Olešenka 1
26 251 6200 Olešenka 2
27 252 11632 Přibyslav - Dobrá
28 253 3350 Stříbrné Hory 1
29 254 3760 Stříbrné Hory 2
30 255 6640 Přibyslav - Keřkov
31 256 2591 Tříkrálový koncert
32 257 6233 Přibyslav - Dvorek, Uhry
33 258 4534 Přibyslav - Hřiště
34 259 6859 Přibyslav - Pecháčkova, Ronovská

CELKEM  232 166 Přibyslavsko

Výsledky Tříkrálové sbírky 2017 na Přibyslavsku 
Tříkrálová sbírka v Přibyslavi a v okolních obcích, kterou každoročně organizujeme ve spo-

lupráci s Oblastní charitou Havlíčkův Brod, vynesla celkem 232 166 Kč. Tato částka je sice 
o 429 Kč nižší než v  loňském roce, ale jedná se o krásný výsledek i s ohledem na mrazivé 
počasí, které letošní sbírku provázelo.

Poděkování patří všem, kdo se do sbírky zapojili. Bez dobrovolníků z řad dětí a dospělých 
by se sbírka nemohla uskutečnit. Obdivuhodná je pomoc maminek nebo tatínků, kteří jako 
vedoucí doprovázejí své děti. Významná je tradičně také pomoc skautů a dobrovolníků, kteří 
každoročně pomáhají s organizací sbírky v samostatných obcích a v místních částech Přibysla-
vi. Se sbírkou ve svých obcích opět vydatně pomohli představitelé Městského úřadu Přibyslav, 
obce Modlíkov, Nové Dvory, Olešenka, Stříbrné Hory a obce Žižkovo Pole i další dobrovolníci 
při počítání sbírky a vyplňování potřebných protokolů.

Tradiční Tříkrálový koncert se tentokrát konal ve  farním sále, kde bylo příjemné teplo. 
Děkujeme účinkujícím Tomáši Jajtnerovi, Michaele Štefáčkové, Pavlu Linkovi, Lee Mackové, 
Pavle Ondráčkové, Lence Jonákové a Janu Jajtnerovi za krásný hudební zážitek a zároveň 
podporu Tříkrálové sbírky. Děkujeme paní Ladislavě Havlíčkové za sponzorský dar a otci 

Mgr. Pavlu Sandtnerovi za poskytnutí farních prostor.
Omlouváme se, pokud skupinka tříkrálových koledníčků nějakým nedo-

patřením do vaší domácnosti nedorazila. Letos nám, zejména z důvodů 
mrazivého počasí, chyběly děti, proto několik vedoucích chodilo bez třech 
králů. Tříkrálová sbírka podpoří zejména charitní projekty, které pomáhají 
potřebným na Havlíčkobrodsku a Humpolecku. Část sbírky poslouží jako 
okamžitá pomoc pro lidi v nouzi u nás nebo v zahraničí. Krásný výsledek 
sbírky vypovídá o tom, že lidé z Přibyslavi a okolí myslí na ty, kteří naši po-
moc potřebují. Obdarovat druhého člověka je skutek opravdového lidství. 
Děkujeme.

Michael Omes

 Tříkrálová sbírka v Přibyslavi 7. 1. 2017

 Tříkrálový koncert v Přibyslavi 7. 1. 2017
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1. disciplína – BRUSLENÍ 8. 1. 2017

NEJMLADŠÍ DĚTI 2011 a mladší
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Čas [min] Body

1. Vrba Matouš 2011 0:22:06 100
2. Musil Josef 2013 0:25:01 95
3. Ptáčková Sára 2011 0:25:32 90

DÍVKY MLADŠÍ 2006 - 2010
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Čas [min] Body

1. Peňázová Kristýna 2006 0:21:28 100
2. Šrámková Lucie 2006 0:21:64 95
3. Fikarová Adéla 2008 0:23:49 90

DÍVKY STARŠÍ 2002 - 2005
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Čas [min] Body

1. Stehlíková Natálie 2002 0:36:31 100
2. Burdová Lucie 2004 0:36:32 95
3. Havlíčková Tereza 2003 0:38:34 90

CHLAPCI MLADŠÍ 2006 - 2010
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Čas [min] Body

1. Havlíček Radek 2006 0:17:99 100
2. Háněl Tomáš 2006 0:20:04 95
3. Losenický Petr 2006 0:22:80 90

CHLAPCI STARŠÍ 2002 - 2005
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Čas [min] Body

1. Loužecký Filip 2003 0:32:47 100
2. Körber Pavel 2005 0:33:42 95
3. Pazour Matyáš 2005 0:34:50 90

RODINA
Pořadí Příjmení Body

1. Stehlíkova 200
1. Vrbova 200
3. Havlíčkova I 195
3. Peňázova 195

Přibyslavský dvanáctiboj 
JUNIOR 2017

První disciplíny jubilejního 5. ročníku Přibyslavského dvanáctiboje Junior se zú-
častnilo 33 dětí (z  toho nejpočetněji zastoupenou kategorií byla kategorie NEJ-
MLADŠÍ DĚTI, tedy děti předškolního věku!, dále soutěžilo 7 žen a 7 mužů. Nejmlad-
ší děti urazily na bruslích vzdálenost cca 30 m, mladší kategorie cca 100 m (1 okruh), 

starší kategorie cca 200 m (2 okruhy). Gratulujeme ke skvělým, velice vyrovnaným 
výkonům dětí i rodičů. Děkujeme všem, kteří na závod dorazili soutěžit nebo „jen“ 
fandit, protože probíhal za opravdu mrazivého počasí.

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

Za pořadatele
Petr Loužecký a Kristýna Loužecká

tel. 732 401836
www.facebook.com/pribyslavsky.dvanactiboj.junior

www.cckpribyslav.cz
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Určitě bychom měli 
vynést všechny odpadko-
vé koše, převléct dočista 
všechno povlečení v  po-
stelích, vyprat a  vyžehlit 
prádlo, aby nikde nezůstal 
nějaký „rest“.

Ale pro aeroklubáky je 
zde ještě jedna, zásadní 
povinnost, pakliže se má 
rčení naplnit …..novoroční 
let…..na čemkoliv a  jakko-
liv!

Většina normálních lidí 
kolem deváté hodiny ranní 
prvního dne v roce má ješ-
tě půlnoc nebo se probírá 
z  kocoviny. To se ovšem 
netýká přibyslavských aeroklubáků, kteří už v tuto dobu, navzdory mrazivému, ale 
letovému počasí, začali předehřívat své létající aparáty. Už jen tento fakt může le-
dasco naznačit. Ten, kdo je prvního ledna již tak brzo vzhůru, buď neprožíval bujaré 
oslavy, nebo je neprožíval právě proto, že první den v roce slibuje matka příroda 
naprosto luxusní počasí k létání.

Velkou výhodou malých pohonných jednotek je jejich krátká doba ohřevu. Díky 
tomu byli ve vzduchu jako první motoroví paraglidisti. Otužilejší jedinci se odhodlali 
až na sjezdovku do Havlíčkova Brodu, kdo nedisponoval vytápěnými rukavicemi, 
kroužil v okolí letiště.

Okolo poledne po téměř dvou hodinách příprav a předehřívání se spustily motory 
i velkoobjemových strojů, které zajišťovaly komfort vytápěné kabiny a piloti nemuseli 
za  letu trpět tak, jako jejich druzi na padácích. Méně teplo bylo pilotům v kabině 
Blaníka, nicméně jejich letová euforie byla natolik silná, že se po přistání i  smáli. 
Smáli se pochopitelně též piloti na padácích, ale až po rozmrznutí…

Šťastnější majitelé moderních strojů, jejichž motory není třeba tolik předehří-
vat, aby je šlo nahodit (poznámka redakce: nepředehřívají se vůbec) … jednoduše 
vystoupili z  vyhřátého automobilu, sedli do  letadla, nastartovali motor, ohřáli jej 
a odlétli.

Takže suma sumárum: Prvního ledna 2017, díky zcela neobvykle dobrému leto-
vému počasí, šlo do vzduchu: 8 motorových paraglidů, 1 ultralight, 3 motorové le-
touny, 1 větroň. Celkem bylo provedeno téměř 40 vzletů, z toho 8 aerovleků. Vše, co 
bylo z hangáru vytaženo, se po novoročním běsnění vrátilo zpět v původním stavu. 

Ať už jste dnes dělali cokoliv a cítili jste se u  toho šťastni, pak by se vám štěstí 
nemělo vyhýbat ani v novém roce. Na letišti se dnes cítil šťastný snad každý, a jestliže 
se pranostika vyplní, čeká nás rok plný krásných vzletů a šťastných přistání.

Zuzana Špačková
tisková mluvčí Aeroklubu Přibyslav 

tel: 602 15 31 65
zu.spackova@seznam.cz

PŘIJĎTE A ZKUSTE FLORBAL! HLEDÁME NOVÉ HRÁČE! 

 URČENO PRO KLUKY I HOLKY OD 4 DO 15 LET; FLORBAL MŮŽE HRÁT KAŽDÝ                     
(ROČNÍKY 2002 – 2012; PODMÍNKOU ALESPOŇ ČÁSTEČNÁ SAMOSTATNOST)  

 NA VÝBĚR Z PĚTI DĚTSKÝCH A MLÁDEŽNICKÝCH KATEGORIÍ; PŘIZPŮSOBENÝCH 
SPRÁVNÉMU ROZVOJI HRÁČŮ A HRÁČEK; MIMO FLORBALU PRACUJEME I NA 
VŠEOBECNÉM POHYBOVÉM ROZVOJI A NA SPRÁVNÝCH SPORTOVNÍCH NÁVYCÍCH 

 ZKUSTE ATMOSFÉRU AKČNÍ, VELMI RYCHLÉ A  MODERNÍ HRY, KDE NENÍ NOUZE         
O GÓLY, ZAJÍMAVÉ SITUACE, NAPĚTÍ A DRAMATA 

 

NÁBOR PROBÍHÁ BĚHEM VŠECH TRÉNINKŮ VE SPORTOVNÍ HALE. 

PONDĚLÍ 16:45-19:45, ÚTERÝ 18:00-19:00, STŘEDA 16:00-18:00, PÁTEK 16:00-18:30 

 

 ROZPIS TRÉNINKŮ A KATEGORIÍ NALEZNETE NA NAŠEM WEBU 

 PODROBNOSTI K NÁBORU A NOVINKY TÉŽ NA NAŠEM WEBU 

 

NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE MEZI NÁS! HRAJ FLORBAL S ÚSMĚVEM. 

Novoroční létání
Kdo by neznal pranostiku: „Jak na Nový rok, tak po celý rok?“
Co to ale pro nás znamená?

 Omladina

 PPG po letu
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Firma     

Nabízí revizi kotlů na tuhá paliva 

Kontakt na tel. čísle: 736 141 504 
Nemáte ještě revizi? Tak neváhejte a volejte!

Prodám dům v Přibyslavi 
na náměstí . 

Kontakt: 737 148 139

E-mail: malkova.textil@centrum.cz | Mobil: 724 185 560

Prodejní doba

Pondělí zavřeno

Úterý zavřeno

Středa 13.30 — 16.30

Čtvrtek 13.30 — 16.30

Pátek 13.30 — 16.30

Sobota 8.00 — 11.00

          Víno & Káva & 
Vinotéka Bechyňovo náměstí 6, Přibyslav 

Potěšte svojí drahou polovičku na sv. Valentýna 14.2. a přijďte koupit dobrou 
láhev vína balenou s belgickými pralinkami. Máme připraveny balíčky i pro 
pány a to v podobě Valentýnského piva z minipivovaru Hrboun.
Zarezervujte si Valentýnský dárek na tel: 605 706 351, emailu: 
vinotekapribyslav@email.cz a nebo přímo ve vinotéce.

Nová otevírací doba:
PO 8:30 - 12:00   12:30 - 18:00
ÚT 8:30 - 12:00   12:30 - 18:00
ST 8:30 - 12:00   12:30 - 18:00
ČT 8:30 - 12:00   12:30 - 18:00
PÁ 8:30 - 12:00   12:30 - 22:00
SO 8:00 - 11:00   18:00 - 22:00
Nově otevřeno v páteční i sobotní večery.

Sledujte nás na FB    www.facebook.com/vinotekapribyslav

Ceník inzerce naleznete na www.pribyslav.cz/ceniky

Uzávěrka příštího čísla 20. 2. do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 2. 3. 2017)
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únor 2017
KZM Přibyslav
I N F O R M U J E

–  od 1. února 2017 Burza knih – sleva až 100 % Kurfürstův dům KZM Přibyslav
–  od 1. února 2017 Předprodej – L. Zibura/ Pěšky mezi …. Kurfürstův dům KZM Přibyslav
–  od 1. února 2017 Florbal – nábor hráčů/viz plakát Sportovní hala SK Juvenis Přibyslav
–  1. února 2017 Pololetní volno (vysvědčení) Základní škola ZŠ Přibyslav
–  od 2. února 2017 Zahájení provozu knihovny na faře/viz článek ŘK fara ŘKF Přibyslav
–  2. února 2017 Ředitelské volno Základní škola ZŠ 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
–  6. února 2017 v 8.30 h. V knihovně si můžeme i hrát Kurfürstův dům KVC Harmonie, KZM Přibyslav
–  6. února 2017 Pohádky Tibetu…/ukončení výstavy Janáček galerie Janáček galerie Přibyslav
–  9. února 2017 v 16.00 h. Koncert žáků ZUŠ Budova pobočky ZUŠ ZUŠ Přibyslav
–  10. února 2017 v 17.00 h. P. Bezděčka/Impulsy, inspirace, imaginace - vernisáž Janáček galerie Janáček galerie Přibyslav
–  11. února 2017 v 15.00 h. Dětský karneval KD Utín SDH Utín
–  11. února v 18.00 h. L. Zibura/ Pěšky mezi …. Kulturní dům KZM Přibyslav
–  11. února 2017 ve 20.00 h. Sokolský ples Sokolovna TJ Sokol Přibyslav
–  12. února 2017 v 9.00 h. Dvanáctiboj Junior – Míčový víceboj Tělocvična ZŠ MS ČČK Přibyslav
–  12. února 2017 Změna času konání bohoslužeb/viz článek Farní kostel ŘKF Přibyslav
–  od 13. února 2017 Předprodej – Blbiny z ústní dutiny J. Suchánka Kurfürstův dům KZM Přibyslav
–  13. února 2017 v 17.00 h. Setkání dětí 10 – 13 let ŘK fara ŘKF Přibyslav
–  15. února 2017 od 9.00 h. Den otevřených dveří Domeček Tyršova KVC Harmonie Přibyslav
–  16. února 2017 ve 14.00 h. Masopustní karneval – pyžamová párty Sál hasičské zbrojnice SPCCH ČR ZO Přibyslav
–  18. února 2017 ve 14.00; v 15.30 h. Drak Bazilišek/loutková pohádka Kulturní dům Přib.pimprlata, KZM Přibyslav
–  18. února 2017 v 19.30 h. FK – Hon/fi lm; Personal Highway/koncert Kulturní dům FK, KZM Přibyslav
–  19. února 2017 Změna času konání bohoslužeb/viz článek Farní kostel ŘKF Přibyslav
–  od 20. – 26. února 2017 Jarní prázdniny Základní škola ZŠ Přibyslav
–  od 20. února 2017 v 8.30 h. Herní dopoledne v knihovně/viz plakát Kurfürstův dům KZM Přibyslav
–  23. února 2017 v 8.30 h. Tvořivá dílnička Kurfürstův dům KZM Přibyslav
–  24. února 2017 v 8.30 h. Společné čtení Kurfürstův dům KZM Přibyslav
–  24. února2017 od 15.00 h. Pravidelný monitoring Dům s pečovatelskou službou MS ČČK Přibyslav
–  25. února 2017 v 10.00 h. Mše svatá v DPS Společenský sál DPS ŘKF, PS Přibyslav
–  25. února 2017 v 18.00 h. Povodeň – setkání vodáků ŘK fara ŘKF Přibyslav
–  25. února 2017 v 19.00 h. Blbiny z ústní dutiny J. Suchánka Kulturní dům KZM Přibyslav
–  26. února 2017 od 9.00 h. Rolády 2017 – soutěž v pečení/viz plakát Kulturní dům KZM Přibyslav a další
–  26. února 2017 v 17.00 h. 9. veganská večeře Vestibul ZŠ (od pošty) MS ČČK Přibyslav
–  27. února 2017 v 17.00 h. Setkání dětí 10 – 13 let ŘK fara ŘKF Přibyslav


