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Mlékárenský den 9. 9. 2017 – koncert Na-hlas Foto: Zdeněk Hofman

Divadelní Přibyslav 2017 – DS Pelhřimov, Jakub a jeho pán Foto: Zdeněk Hofman

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

Předávání Ceny města Přibyslav Foto: Zdeněk Hofman
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Vlastně už ani nevím, proč jsem si při prvním přečtení článku „Perla uprostřed 
města, zářivá, jiskřivá, stříbrná, osvěžující…“ vzpomněl na Bibli, konkrétně citát Joba 
28:18, který jsem dal do nadpisu dnešního článku. Možná pro ty perly, možná proto, 
že mne zaujalo téma článku, kterému skutečně stojí za to se věnovat v dalších řád-
cích podrobněji. Nebo také proto, že mne zamrzel ten tón a útoky, kdy na základě 
dojmů autorka dovodila, že bylo letošní léto na přibyslavském koupališti katastrofou. 
Pokusím se v následujících řádcích popsat, jaké faktory vstupují do rozhodování, jak 
provozovat koupaliště, kdy napustit vodou, kdy nechat otevřeno, kdy naopak zavřít. 

Celkové náklady na provoz koupaliště můžeme rozdělit na dvě části. Tou první 
částí jsou náklady na materiál, energie, údržbu, hygienu a podobně, které se napří-
klad v roce 2016 rovnaly 542.946 Kč, a druhým zásadním nákladem jsou mzdové 
náklady, které činí při zajištění celodenního provozu cca 3.000 Kč / 1 den. Výnosy  
za srovnatelný rok 2016 činily 201.600 Kč. Z těchto skutečností už kdysi v minulosti 
vyplynulo, že bude otvírací doba koupaliště usměrňována podle aktuálního stavu 
počasí, neboť efektivní prací s otvírací dobou lze významnou část především mzdo-
vých nákladů eliminovat a stlačit alespoň částečně i náklady ostatní. A to s sebou 
skutečně přináší různost pohledů na to, kdy už mělo být otevřeno a kdy ještě za-
vřeno. Já sám jsem v letošním roce prověřoval rozhodnutí zavřít v případě jednoho 
víkendu a  v  případě jednoho všedního dne, kdy bych zřejmě rozhodl jinak. Tyto 
případy vždy řešíme s příslušným vedoucím (v době SZMP ředitelem, dnes vedoucí 
OTS) a usměrňujeme podle nich i další rozhodování.

Rozhodnutí, kdy koupaliště otevřít a kdy neotevřít, ovlivňuje dlouhodobá a krát-
kodobá předpověď počasí (dlouhodobá předpověď například rozhodla o časném 
otevření bazénu v letošním roce), skutečný vývoj počasí a teplota vody. Měřitelné 
veličiny jsou monitorovány a evidovány na koupališti a je do nich možno nahlédnout, 
případně je ověřit z obecných dat. Teplota vzduchu je měřena ve stínu, teplota vody 
přímo čidlem v  bazénu a  obě čísla jsou k  dispozici v  sezoně na  www stránkách 
města, společně s aktuální otvírací dobou.

Nyní mi dovolte, abych vás seznámil s konkrétními daty, kterými se pokusím opo-
novat vývodům, které komentovaly provoz koupaliště v roce 2017.

Průměrná měsíční teplota °C
Rok / měsíc červen červenec srpen

2014 15,8 19,0 15,4
2015 16,0 20,2 21,1
2016 16,9 18,4 16,8
2017 18,0 18,3 18,9

Tab. č. 1 Vývoj letních průměrných měsíčních teplot za rok 2014 – 2017 

Vývoj průměrných měsíčních teplot ve srovnávaných letech vypovídá o skutečnos-
ti, že od roku 2014 bylo pouze v roce 2017 možno využít v rozsáhlejší míře koupa-
liště ke koupání v měsíci červnu. Z hlediska provozu koupaliště byl nejúspěšnějším 
rokem rok 2015, kdy bylo otevřeno (ať už celodenně nebo pouze část dne) pouhých 

53 dní, ale tyto dny byly koncentrovány do horkých, suchých prázdninových dní, 
kdy koupaliště navštívilo 12.314 lidí s tržbou 460.120 Kč. Naopak rok 2017 byl spe-
cifi cký proměnlivým počasím s 27 dny, ve kterých pršelo, z nichž bylo pouze 16 dní 
koupaliště zcela uzavřené.

Rok otvírací dny počet návštěvníků tržby v Kč
2014 44 4.945 188.081
2015 53 12.314 460.120
2016 61 5.080 201.600
2017 69 7.300* 292.000

Tab. č. 2  Srovnání kritérií provozu koupaliště v letech 2014 – 2017(*číslo je uvedeno bez škol 
a sportovních klubů)

Když se budeme hodnotám roku 2017 věnovat detailně, zjistíme, že bylo koupa-
liště otevřeno celodenně (9 – 19 hod) 35 dní v sezoně (červen 8 dní, červenec 8 dní, 
srpen 19 dní), v odpoledních hodinách (13-19 hod) 20 dní (červen 7 dní, červenec 
10 dní a srpen 3 dny), a méně než polovinu dne (např. uzavření z důvodu bouřky, 
deště apod.) 14 dní (červen 9 dní, červenec 3 dny, srpen 1 den, září 1 den). 

Zcela uzavřeno zůstalo koupaliště v období červen – srpen 23 dní (červen 5 dní, 
červenec 10 dní, srpen 8 dní). Ve dnech, kdy bylo koupaliště zcela uzavřeno, pouze 
v devíti dnech přesáhla maximální teplota vzduchu 20 °C (vždy se v tomto případě 
pohybovala v rozmezí 20 °C – 22°C) a zároveň v těchto dnech bylo zataženo s deš-
těm. V ostatních případech nedosáhla teplota vzduchu hranice 20°C (měřeno vždy 
na koupališti, ve stínu). Zároveň pouze v devíti uzavřených dnech přesáhla teplota 
vody 21°C (v těchto případech vždy v rozmezí 21,1°C – 23 °C) a lze konstatovat, že 
pouze v jednom z těchto případů byl ten den teplejší vzduch než voda. 

Z 69 otvíracích dnů v 15 případech navštívilo koupaliště v otvírací době méně než 
10 osob a v dalších 15 dnech byla návštěvnost v rozmezí 10 – 50 návštěvníků. Lze 
tedy podle mne konstatovat, že hranice pro to, kdy otevřít a neotevřít, je výrazně 
posunuta vstříc jeho uživatelům. Snad poslední věc, kterou bych rád okomentoval, 
je konstatování, které komentuje prodej permanentky jako nežádoucí až podvodnou 
praktiku. Pravda je, že jsme už jedním z mála, ba možná jediným místem, kde takto 
benevolentní (přenosnou a neomezenou) permanentku prodáváme; v širém okolí 
ji zrušili právě z důvodů rozdílných představ o otevírací době, které měli provozo-
vatelé koupališť a uživatelé permanentek. Zároveň je pravda, že ji již různí vedoucí 
koupaliště navrhovali zrušit, ale její zrušení nikdy neprošlo radou města, neboť jsme 
tuto službu považovali za vstřícný krok právě pro ty největší milovníky vody z Při-
byslavi. Pokud oni to tak necítí, je třeba se skutečně nad touto věcí znovu zamyslet. 

Každopádně mi článek autorky „Perly uprostřed města…“ dal příležitost vysvětlit 
Vám, čtenářům Přibyslavského občasníku, alespoň částečně souvislosti s provozem 
zařízení, jakým koupaliště je. 

Martin Kamarád
starosta města

„Cena moudrosti je nad perly“

Tisková konference
Ve středu 4. října se uskutečnila pravidelná tisková konference města Přibyslav. 

Hosty tiskové konference byly iniciátorky projektu „Šance do  života“ paní Hana 
Ondráčková a Zuzana Siwková. Projekt, který zaštiťuje společnost ACO Industries, k. 
s., ve spolupráci s městem Přibyslav, podporuje mladé lidi z dětských domovů. Těm, 
kteří mají zájem o projekt a chtějí se postavit na vlastní nohy, je umožněno bydlení 
a zaměstnání po určité období. Mladí lidé potřebují pomoc, aby zvládli běžné životní 
situace, které jsou pro ně nové a zcela neznámé. Kromě pomoci dobrovolníků je tře-
ba také odborné pomoci, kterou zajišťuje sociální pracovnice městského úřadu paní 
Vaverková. Paní Hana Ondráčková považuje za úspěch, že po dobu trvání projektu 
se třem mladým lidem z pěti podařilo získat pracovní poměr na dobu neurčitou. 
Dobrou zprávou je také skutečnost, že jedna dívka, která je v projektu od začátku, 
nyní pomáhá svým následovníkům zvládat jejich šanci do života. Sama je hrdá na to, 
co dokázala.

Na  tiskové konferenci zazněla zpráva pana starosty o pokračování investičních 
akcí v Přibyslavi. Rekonstrukce komunikace v ulici Zahradní je již dokončena, infra-
struktura v lokalitě Pod Osivou je před dokončením. Připravují se další akce, jako 
je například odkanalizování místních částí Dobrá a Keřkov. Novináři byli zároveň 
pozváni na slavnostní předání Ceny města Přibyslav, Výstavu ovoce, zeleniny, medu 
a brambor Přibyslavska a na další kulturní akce.

Městská média
Jednou ze zákonných povinností měst a obcí je informovat občany o rozhodnu-

tích, která byla přijata kompetentními orgány obce. Posláním médií je informovat 
veřejnost. Ideální je, když v městských sdělovacích prostředcích je dán prostor ob-
čanům pro jejich reakce postřehy a případně i kritiku. Tento režim je samozřejmě 
regulován legislativou, a  z  tohoto důvodu není možné zveřejnit vše, co redakce 
obdrží. Také tzv. svoboda slova končí tam, kde začíná svoboda toho druhého. 

Příspěvky od  občanů jsou vítány a  je snahou  se případně domluvit na  redakční 
úpravě s autorem článku.

K městským médiím patří také televizní program TV Přibyslav. Odvysílané pořady 
se snaží zachytit nejvýznamnější místní události. Pořady jsou ukládány do  video-
-archivu města Přibyslav, který je v tomto směru unikátní. Aktuálně bychom uvítali 
pomoc v redaktorské práci a posilu případnou další dvojicí (moderátor a kamera-
man). Události se odehrávají zejména o víkendech a pak je obtížné vše obsáhnout 
ve dvou lidech.

Webové stránky Přibyslavi se těší poměrně dobré sledovanosti. Oproti jiným 
místním médiím mají výhodu přinášet aktuální informace plynule 24 hodin denně. 
Na přibyslavském webu najdete například informace o počasí přímo z meteorolo-
gické stanice. V létě informace o koupališti včetně teploty vzduchu a vody. Náměstí 
můžete sledovat statickou online kamerou. Elektronická úřední deska a  kontakty 
na  pracovníky městského úřadu i  představitele samosprávy. Ve  fotogalerii je ně-
kolik tisíc fotek z různých událostí ve městě z období posledních 12 let. Nechybí 
ani archiv všech usnesení rady a zastupitelstva a archivy Přibyslavského občasníku 
a Přibyslavského čtvrtletníku v elektronické podobě. Podle statistiky www.toplist.
cz je návštěvnost našich stránek v kategorii měst a obcí dlouhodobě v první stovce. 
V této kategorii je sledována asi tisícovka webů. Novinkou na našem webu je rubrika 
„Zpravodajství“, kam přicházejí čerstvé zprávy z Přibyslavi. V rubrice nehledejte sen-
zační zprávy nebo nějaké kauzy zachycené pověstnými „přibyslavskými tam-tamy“, 
ale skutečné postřehy a zajímavosti doprovázené výstižnými snímky. Tímto děkuji 
místnímu novináři a fotografovi panu Ivu Havlíkovi za nabídku a možnost takovéto 
spolupráce. Věřím, že stránky získaly novou zajímavou a atraktivní rubriku. Děkuji 
všem, kdo web Přibyslavi pravidelně sledují. Těším se, že návštěvnost www.pribyslav.
cz nadále poroste.

Michael Omes
místostarosta

Ohlédnutí za uplynulým měsícem
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CENA MĚSTA PŘIBYSLAV ZA ROK 2016

Je od  roku 1971 aktivním 
včelařem v  našem katastru. 
V  lednu 1986 byl zvolen 
do funkce předsedy ZO ČSV 
Přibyslav, kterou zastával té-
měř tři desetiletí. Za tu dobu 
se mu podařilo kromě jiného 
i  značně omladit členskou 
základnu a  mnoho mladých 
lidí přivedl nejen ke  včela-
ření, ale dokázal je rovněž 
začlenit do  nejrůznějších 
funkcí organizace. Vždy 
a  za  každých okolností stál 
za  organizovaným včelaře-
ním a práce se včelami je pro 
něj dodnes potěšením. 

Svým upřímným, čestným 
a  kultivovaným vystupová-
ním si získal značnou oblibu 
nejen u členů organizace, ale 
i u mnoha obyvatel Přibysla-

vi. Zasloužil se rovněž o rozvoj našeho regionu v oblasti ochrany přírody a soužití 
člověka s přírodou. Vždy zůstal věrný svému povolání lesníka a dodnes je nápo-
mocen při dendrologických úpravách okolí našeho města i regionu.

Je členem místní ZO Čes-
kého zahrádkářského svazu 
nepřetržitě od  roku 1983, 
od prosince 1997 až do sou-
časnosti zastává funkci jejího 
předsedy. V témže roce, tedy 
1997, ukončil tříleté studium 
Ústřední zahrádkářské aka-
demie a stal se odborným in-
struktorem. Nabyté znalosti 
předává dále formou nejrůz-
nějších odborných školení 
a  instruktáží, které pořádá 
pro členy organizace, školní 
mládež i širokou veřejnost. 

Je jedním z hlavních orga-
nizátorů každoroční podzim-
ní výstavy ovoce, zeleniny, 
medu a brambor a je aktivní 
rovněž v  územním sdružení 
ČZS v Havlíčkově Brodě.

Za  svou obětavou práci 
pro Český zahrádkářský svaz byl již mnohokrát vyznamenán. Je nositelem bron-
zové, stříbrné a zlaté medaile Republikové rady z Prahy a v letošním roce mu bylo 
uděleno jedno z nejvyšších ocenění – medaile Zlatá růže.

Za dobu jeho působení v základní organizaci Českého zahrádkářského svazu 
se tato vypracovala na špičku nejen v našem městě, ale i v jeho širokém okolí.

Ing. Blahoslav Hašek Ing. Albín Jai tner

Od  roku 1969 je členem 
místní organizace TJ Sokol 
Přibyslav. Působí zde tedy 
nepřetržitě po celých 47 let, 
v současné době jako cvičitel 
žactva. Tuto oblast pozitivně 
ovlivňuje i jako člen sokolské 
rady, kde zastává post ve-
doucího sportu.

Svou celoživotní mimopra-
covní činností se výraznou 
měrou podílí na  sportovní 
výchově mládeže v  našem 
městě.

Je členem SDH Přibyslav 
od  roku 1978, kdy se jako 
mladý hasič zapojoval pře-
devším do  soutěžní činnos-
ti. V  roce 1997 se výrazně 
podílel (spolu s  bývalým 
starostou Romanem Podráz-
ským) na  získání fi nančních 
prostředků k nákupu nového 
hasičského vozidla, včetně 
nástavby s vybavením a stál 
tak u zrodu nové éry hasičů 
v Přibyslavi. 

O  rok později inicioval 
založení výjezdové jednotky 
JPO II., ve které dlouhodobě 
zastával funkci velitele a nyní 
aktivně působí jako jeho 
zástupce.

Výraznou měrou se rovněž 
podílel na kompletní obnově 
vozového parku, rekonstruk-

ci vozidla T148, technickém vybavení hasičského sboru či na iniciování a násled-
ném zajištění rekonstrukce hasičské zbrojnice.

Pan Ivo Šimanovský věnuje hasičům i spoustu svého volného času, čímž motivu-
je i ostatní členy, především výjezdové jednotky, které zajišťují požární bezpečnost 
a další pomoc občanům našeho města a okolí.

Ivo Šimanovský František Kalina
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V zájmu zvýšení bezpečnosti chodců na přechodech pro chodce bylo v říjnu před 
přechodem na náměstí u pošty a před křižovatkou Hesovská x Tyršova instalováno 
vodorovné dopravní značení „Pozor děti“.

Děkuji touto cestou pracovníkům města Přibyslav, kteří se podíleli na zdárném 
průběhu Výstavy ovoce, zeleniny, medu a  brambor Přibyslavska a  na  organizaci 
voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ Přibyslav

Odbor výstavby a životního prostředí
Výzva zájemcům o palivové dřevo

Oznamujeme občanům, že na  základě příkazní smlouvy uzavřené s  městem 
Přibyslav je možné získat palivové dřevo formou protislužby za pokácení stromu 
rostoucího mimo les, na který bylo vydáno rozhodnutí o povolení kácení dřeviny. 
Případní zájemci se mohou přihlásit na odboru OVŽP osobně nebo prostřednictvím 
e-mailu na adresu: fi rlam@pribyslav.cz s uvedením jména, adresy a telefonního čísla.

Jak správně třídit plasty
Plast patří do žlutého kontejneru nebo zvonu. V průměru činí plasty 15 % z celko-

vého objemu veškerého komunálního odpadu, jedna česká rodina za rok vytřídí cca 
30 kilogramů plastů. Je tedy důležité jejich třídění, ale i sešlápnutí či zmačkání obalů 
před vyhozením. Obaly netřeba vymývat, drobné znečištění plastových obalů nevadí.

Nejcennější součástí separovaného plastu jsou PET lahve, plastové nádoby 
od drogistického a kosmetického zboží a igelitové fólie. Do nádoby na plasty dále 
patří sáčky, plastové tašky, kelímky od jogurtů a mléčných výrobků, misky, kbelíky, ka-
nystry bez obsahu nebezpečných látek, nápojové kartóny, obaly od CD disků a další 
výrobky z plastů. Pěnový polystyren je třeba mezi plasty vhazovat v menších kusech. 

Naopak sem nepatří znečištěný polystyren ze stavby, velké polystyrenové kusy, 
novodurové trubky, PVC linoleum a jiné podlahové krytiny, izolace kabelů, mastné 
obaly se zbytky potravin nebo čisticích prostředků, obaly od žíravin, barev, olejů 
a jiných nebezpečných látek, bakelit, automobilové plasty, guma, pneumatiky, mo-
litan a laminát.

Plastová víčka od PET lahví a některých nápojových krabic jsou materiálem, který 
máme spojený především s charitou. Každopádně je dobré vědět, že do žlutého 
kontejneru se doporučuje házet PET lahve bez nich, protože tvrdá víčka komplikují 
lisování. Sebraná víčka jsou pro zpracovatele plastů zdrojem velmi kvalitní suroviny.

Žádáme občany o  správné a  důsledné třídění plastů. Plasty se vyrábějí z  ropy 
a zásoby této suroviny jsou omezené, stejně jako je omezený prostor na skládce 
v Ronově nad Sázavou.

Svoz bioodpadu v listopadu
V listopadu bude dále probíhat svoz biologicky rozložitelného komunálního od-

padu. Žádáme občany, aby do 15. 11. do kontejnerů ukládali zeleň a teprve v druhé 
polovině měsíce dřevo, aby se pokud možno nemíchala tráva a listí s větvemi. Dle 
počasí se pro tento rok předpokládá ukončení svozu bioodpadu k 1. 12. 2017. 

Ing. Martin Firla
vedoucí OVŽP

Odbor hospodářsko-správní
Rozpočet města

Rozpočtové příjmy města jsou ke dni 30. 9. 2017 po rozpočtovém opatření č. 4 
ve výši 89 797 083,44 Kč a výdaje ve výši 101 261 348,45 Kč. Rozdíl mezi příjmy 
a výdaji tvoří fi nancování. 
Plnění rozpočtu města k 30. 9. 2017 je následující:

Daňové příjmy činí 52 850 204,62 Kč, t. j. 86,16 % rozpočtovaných daňových pří-
jmů. Nedaňové příjmy jsou ve výši 3 899 318,54 Kč, kapitálové příjmy 9 081 126 Kč 
a přijaté transfery 6 429 274,20 Kč. Příjmy celkem ve výši 72 259 923,36 Kč tvoří 
80,47 % schváleného rozpočtu.

Běžné výdaje k  tomuto datu činí 31  842  250,41 Kč, kapitálové výdaje pak 
14  164  093,98 Kč. Celkové výdaje jsou ve  výši 46  006  344,39 Kč, což je 45,43 % 
schválených výdajů na letošní rok.

Finanční plán
Finanční plán hospodářské činnosti předpokládá na  rok 2017 výnosy ve  výši 

20 791 700 Kč a náklady ve výši 13 574 300 Kč. 

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV

(pokračování na str. 6)

Výsledek hospodářské činnosti činí celkově k 30. 9. 2017 Kč 9 096 135,17, podle 
jednotlivých organizací je následující: lesy 599 114,36 Kč, skládka 4 558 321,15 Kč, 
správa majetku 630 080,35 Kč, kabelová televize 1 140 174,22 Kč, všeobecná správa  
-17 502,11 Kč a pronájmy 2 185 947,20 Kč. 

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS

Pečovatelská služba Přibyslav
V  měsíci říjnu probíhaly všechny činnosti pečovatelské služby bez vážnějších 

komplikací. 
Ve středisku pečovatelské služby proběhly již tradiční akce, a to v sobotu 21. 10. 

ve spolupráci s místní římskokatolickou farností mše svatá a v pátek 27. 10. pravi-
delný monitoring ve spolupráci s místní skupinou ČČK.

Během měsíce října byly zpracovány a odeslány veškeré materiály a  statistické 
výkazy o poskytované sociální službě na Krajský úřad Kraje Vysočina v Jihlavě. Tyto 
údaje si krajský úřad vyžádal v rámci systému reportu dat o poskytovaných soci-
álních službách. Dále vedoucí pečovatelské služby zpracovala přes internetovou 
aplikaci OK služby - Poskytovatel „Žádost o dotaci na poskytování sociální služby 
na rok 2018“. Dotace je určena pro poskytovatele sociálních služeb určených pro 
obyvatele Kraje Vysočina formou Příspěvku na vyrovnávací platbu.

V měsíci říjnu proběhla již některá školení pečovatelek, která jsou akreditována 
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Pečovatelky se zúčastnily např. školení 
na  téma „Praktická asertivita“ a  „Bazální stimulace“. Pokud čtete pravidelně Při-
byslavský občasník, dozvídáte se, jak často někdo z pečovatelské služby absolvo-
val to či ono školení. Možná vás napadlo, proč neustále pracovníci pečovatelské 
služby někam jezdí, že mají asi málo práce. Příčina leží ale zcela jinde, pracovníci 
v sociálních službách i sociální pracovníci se vzdělávají podle § 111 a § 116 zákona 
o sociálních službách. V obou profesích je povinností účastnit se vzdělávacích akcí 
a školení akreditovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rozsahu mi-
nimálně 24 hodin ročně, aby takříkajíc nikdo „nezakrněl“ a mohl provozovat svou 
službu lidem co nejlépe a nejefektivněji.

V průběhu měsíce října budou našim klientům předány tzv. hodnotící dotazníky, 
kde budou mít možnost ohodnotit spokojenost s poskytovanými službami. V dotaz-
níku budou mít možnost k vyjádření, 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.

V měsíci listopadu pak budou pokračovat pravidelné akce konané ve společenské 
místnosti střediska pečovatelské služby. Mše svatá se bude konat 18. listopadu 2017 
v 9.00 ve společenském sále DPS. Pravidelný monitoring proběhne 24. listopadu 
2017 od 15 do 16 hodin. Všichni jste srdečně zváni.

Dále bych ráda upozornila na konec letního času, který proběhl v neděli 29. říj-
na. A pod článek připojuji rozmezí provozní doby Pečovatelské služby Přibyslav 
v zimním období. Do budoucna bychom rádi vyvolali jednání o změně a sjednocení 
provozní doby Pečovatelské služby Přibyslav tak, aby byla po celý rok provozní doba 
stejná a nedocházelo tak k různým nedorozuměním.

PROVOZNÍ DOBY PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 
PŘIBYSLAV

pondělí až pátek: 6.30 - 19.00 hodin

sobota: 8.00 - 10.00 hodin 16.30 - 18.00 hodin

neděle a ve svátek: 16.30 - 18.00 hodin

 Martina Veselá, DiS.
vedoucí PS

Odbor správy a ú držby
V měsíci říjnu byl zpracován Plán zimní údržby na zimní období 2017/2018, který 

byl následně schválen Radou města Přibyslav. Zimní údržbu místních komunikací 
v místních částech Utín, Hřiště, Poříčí, Česká Jablonná, Dolní Jablonná komunikaci 
kolem Dvořákových č. p. 26 až k Štefkovým k č. p. 20, komunikaci od autobusové 
čekárny na křižovatce u Dolní Jablonné po silnici Přibyslav - Polná, Dvorek, Uhry 
a Dobrá, včetně komunikace pro pěší z ulice Tyršova do obce Dobrá bude smluvně 
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zajišťovat společnost Osiva a.s., dále bude udržovat místní komunikaci v Ronově 
nad Sázavou a přidělené ulice v Přibyslavi dle Plánu zimní údržby. V Keřkově bude 
smluvně zajišťovat zimní údržbu místních komunikací společnost Sativa.

V průběhu měsíce je prováděn v součinnosti s odborem technických služeb úklid 
veřejných prostor, hřbitova a cyklostezky od spadaného listí, práce budou i nadále 
pokračovat. Práce s odstraněním listí byly provedeny i na střešních okapech byto-
vých domů a kanalizačních vpustí. Byla provedena poslední sečení zeleně v tomto 
roce (ve vybraných lokalitách města). 

V rámci investičních akcí – pokračují stavební práce pro výstavbu nové hasičské 
zbrojnice v Keřkově a oprava hřbitovní zdi v Přibyslavi. Bylo ukončeno výběrové 
řízení pro realizaci zakázky revitalizace zeleně v lokalitě U pomníku na Bechyňově 
náměstí a Pod Osivou v Přibyslavi. Provedení lokality na Bechyňově náměstí bylo 
zrušeno z důvodu plánované celkové revitalizace náměstí a bude realizována pouze 
revitalizace zeleně Pod Osivou a to paní Lenkou Stránskou ze Žďáru nad Sázavou 
v termínu 31. 10. 2017. 

Na  základě objednávky bylo provedeno ošetření mrazových trhlin a  lokálních 
poruch na místních komunikacích  ve městě Přibyslav.

Z oblasti bytového hospodářství – v současné době není volný žádný byt v domě 
s pečovatelskou službou ani městský byt. 

Zároveň chci upozornit, že v tomto čísle občasníku je zveřejněna výzva na obsa-
zení pracovního místa obsluhy kotelny v Ronově nad Sázavou čp. 15. 

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSM

Odbor technických služeb
Počátkem října jsme dokončili výměnu palisád na dětském hřišti u haly. Technické 

četě s  nimi výrazně pomohli pracovníci zaměstnaní na  veřejně prospěšné práce. 
Podzimní dny s sebou přinášejí haldy lupení, které postupně odklízíme. A to i z cyk-
lostezky, kterou stále pravidelně každý pátek, i nepravidelně dle potřeby, čistíme. 
Pracovníci technické čety města v těchto dnech velmi často vyjíždějí opravovat nesví-
tící světla, čistí okapy i srážkoměry ucpané listím. Zkracují větve zasahující do silnic 
a upravují dřeviny, které by překážely při zimní údržbě. Na dopravním hřišti mají 
branky v plotě nové pružiny, aby nezůstávaly otevřené dokořán.  

Koupaliště zazimováváme. Uklizený je bufet i  pokladna, voda je zastavená, 
technologie vypnutá, čerpadlo schované, stejně tak i baterie ze sprch a umyvadel. 
V pěkných podzimních dnech ještě děti ze základní školy hojně využívají sportoviště, 
hlavní dění už se ale přesunulo do haly. Opět se tu scházejí týmy z fi rem a sportovní 
oddíly i cvičenci v malém sálku, hodně se zaplnily také zamluvené víkendy na turnaje. 
Aktuální rozpis na  týden a  víkend v  hale najdou zájemci na  webových stránkách 
sportovního zařízení města: http://szpribyslav.cz/

Užívejte pohodový barevný podzim. 
Hana Mikulincová, DiS.

vedoucí OTS

(pokračování ze str. 5) Rozmístění kontejnerů na bioodpad 
v listopadu 2017
Rozmístění kontejnerů ve městě

Č. Stanoviště Den Datum
1 Ronovská Po 30. 10. 13. 11. 27. 11.
2 Bezručova Út 31. 10. 14. 11. 28. 11.
3 Hesovská St 1. 11. 15. 11. 29. 11.
4 Pecháčkova I Čt 2. 11. 16. 11. 30. 11.
5 Zahrádky u ACA Pá 3. 11. 17. 11. 1. 12.
6 Cihlářská Po 6. 11. 20. 11.
7 Jiráskova Út 7. 11. 21. 11.
8 Vyšehrad St 8. 11. 22. 11.
9 Prokopova Čt 9. 11. 23. 11.

10 Na Vyhlídce Pá 10. 11. 24. 11.
11 Tržiště Po 30. 10. 13. 11. 27. 11.
12 Pecháčkova II Út 31. 10. 14. 11. 28. 11.
13 Nezvalova St 1. 11. 15. 11. 29. 11.
14 Bezpalcova Čt 2. 11. 16. 11. 30. 11.
15 Zahrádky Amerika Pá 3. 11. 17. 11. 1. 12.
16 Seifertova Po 6. 11. 20. 11.
17 Česká Út 7. 11. 21. 11.
18 U Barevny St 8. 11. 22. 11.
19 Zahradní Čt 9. 11. 23. 11.
20 Zahrádky Letiště Pá 10. 11. 24. 11.

Stabilní stanoviště:
Niklfeldova, Gen. Luži, Příkopy, Ronovská, Nerudova, Žižkova

Prosíme občany o obezřetnost při umísťování bioodpadu do kontejneru z důvodu 
silničního provozu. Dále žádáme občany, aby stanoviště udržovali v čistotě a případ-
né odpady, roztroušené kolem kontejnerů, si po sobě uklidili.

Rozmístění kontejnerů v místních částech
Místo přistavení Datum přistavení
Hřiště 6. 11. -9. 11. 17. 11. - 19. 11. 27. 11. - 30. 11. 
Keřkov 30. 10. - 2. 11. 10. 11. - 12. 11. 20. 11. - 23. 11. 
Dobrá 3. 11. - 5. 11. 13. 11. - 16. 11. 24. 11. - 26. 11. 
Česká Jablonná 6. 11. -9. 11. 17. 11. - 19. 11. 27. 11. - 30. 11. 
Dolní Jablonná 30. 10. - 2. 11. 10. 11. - 12. 11. 20. 11. - 23. 11. 
Poříčí 3. 11. - 5. 11. 13. 11. - 16. 11. 24. 11. - 26. 11. 
Dvorek 6. 11. -9. 11. 17. 11. - 19. 11. 27. 11. - 30. 11. 
Uhry 30. 10. - 2. 11. 10. 11. - 12. 11. 20. 11. - 23. 11. 
Utín 3. 11. - 5. 11. 13. 11. - 16. 11. 24. 11. - 26. 11. 

Ing. Martin Firla
OVŽP

Krásné slunné počasí dne 14. 10. 2017 přispělo ke zdárnému průběhu letošní 
výstavy. Odborná komise dne 12. 10. 2017 ochutnala brambory a přidělila první 
místo odrůdě Antonia ze Zemědělského družstva Nížkov, na druhém místě skončila 
odrůda Liliana z akciové společnosti Sativa Keřkov a na třetím místě se umístila opět 
odrůda Antonia ze Zemědělského družstva Velká Losenice. V soutěži o nejkrásnější 
jablko zvítězila, jako v loňském roce, odrůda Bohemia od paní Věry Hrubé z České 
Jablonné. Druhé místo obsadilo jablko Admirál pana Vladimíra Doláka z Přibyslavi 
a na třetím místě jablko Melodie od pana Milana Zvolánka z Modlíkova.

Novinkou letošního ročníku byl „koutek“ Základní školy Přibyslav a jejího nadač-
ního fondu. Pro návštěvníky byl připraven k pohoštění čaj a např. sušenky z červené 
řepy.

Děkujeme všem pořadatelům a vystavovatelům za jejich volný čas, který obětují 
na uspořádání takovéto pěkné výstavy,  a dále za jejich odborné a poutavé výklady, 
které návštěvníkům poskytnou. 

Jana Krejčová
OVŽP

Pracovní doba sociálního pracovníka: 
Po 8.00 - 16.30 hod. 
Út, St, Čt 7.30 - 13.30 hod.
Pá 7.30 - 11.30 hod.

tel. 569 430 816
e-mail: vaverkoval@pribyslav.cz

Bezplatná Alzheimer poradna
proběhne v budově městského úřadu 

ve čtvrtek 16. 11.  2017 od 13 do 16 hod.

Je nutné se na ni předem objednat 
na tel. 561 111 323 nebo 733 629 018,

 e-mail: rypalova.m@alzheimerporadnavysocina.cz. 

Více informací naleznete na www.alzheimerporadnavysocina.cz
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Tak jak je barevný podzim, je pestrá i práce s  lidmi. Denně řešíme, vyjednává-
me, lamentujeme, ale přijímáme i  slova díků. Je to nikdy nekončící boj za  něco, 
čemu věříme, že má smysl. Občas slýchám: „Jak s nimi můžeš pracovat…? Ježíš, oni 
jdou za tebou… No já bych tohle nemohla dělat“… apod. Říkám si: „Jako dělat co?“ 
Vyslechnout lidi, pomoci jim, nasměrovat je tím správným směrem k řešení jejich 
často nepříznivé životní situace, či s nimi soustavně pracovat na začlenění do běžné 
společnosti? Není tohle snad žádoucí? Začlenit jednotlivce či rodiny do světa, kde 
je běžné, že ráno vstaneme, jdeme do práce, hradíme účty za bydlení a další jiné 
položky, věnujeme se dětem, dbáme na  jejich vzdělání a  osobní rozvoj. Umíme 
uplatňovat nejen svá práva, ale dbáme i na své povinnosti…. Ano, má práce občas 
nevoní, někdy je zdlouhavá, vyčerpávající, ale mně dává smysl. Když vidím, že na za-
čátku si klient pomalu sám nezavázal ani tkaničku od bot a dnes vede samostatný 
život, že rodiny s exekutory za zády dnes plní své závazky, že děti žijící v podmínkách, 
které domov nepřipomínaly, dnes zažívají, jaké to je bydlet jinak, že tam, kde jsme 
svítili při svíčkách, dnes zmáčkneme vypínač, tam kde se nám nechtělo pracovat, 
dnes máme pravidelný příjem, a  takto bych mohla pokračovat. Samozřejmě při 
práci často narážíme na odpor. Jsou případy, kdy motivační prostředky nefungují 
a ke zlepšení situace nedochází. I s tímto vědomím dokážeme žít. S mými kolegy se 
radujeme z maličkostí. Ty nám postupně zapadají do mozaiky. Věříme, že jednoho 
dne nám poskytnou pohled na kompletní obraz zahalený do tajů minulosti. 

Nyní ale k dalším aktivitám. Jak jste již zvyklí, každý měsíc probíhá v Přibyslavi 
Alzheimer poradna. Nyní bych vás ráda pozvala na přednášku této organizace, která 
se koná dne 16. 11. 2017 v budově radnice, viz. níže. 

V polovině října jsem se zúčastnila dvoudenní metodické porady pořádané Kraj-
ským úřadem Kraje Vysočina k výkonu sociální práce. Jako vždy se sešlo na padesát 
sociálních pracovníků obecních úřadů z našeho kraje. Tentokrát jsme nebyli sezná-
meni pouze s novinkami v zákonech, nýbrž obohaceni o přednášku univerzitního 
profesora k duchovnímu rozměru sociální práce. Svůj sloupeček bych tak zakončila 
převzatým příspěvkem, který nám ThMgr. Klapetek předčítal a nutno říci, že zasáhl 
většinu přítomných v sále. 

Příběh newyorkského taxikáře:
Přijel jsem na zadanou adresu a zatroubil. Počkal jsem několik minut. Pak jsem 

zatroubil znovu. Měla to být moje poslední jízda toho dne, a tak jsem si říkal, že 
bych mohl odjet, ale místo toho jsem auto zaparkoval, šel ke dveřím a zaklepal. 
„Chviličku“, ozval se za  dveřmi slabý hlas starší ženy. Slyšel jsem, jak tam něco 
táhnou po zemi. 

Dveře se otevřely až po  dlouhé přestávce. Stála přede mnou maličká, asi de-
vadesátiletá žena. Byla oblečená v  kartounových šatech a  kloboučku se síťkou, 
jako v nějakém fi lmu ze 40. let. Vedle ní stál na zemi malý kufřík. Byt vypadal, jako 
by v něm nikdo po mnoho let nebydlel. Všechen nábytek byl zakrytý prostěradly. 
Na stěnách nebyly hodiny, na poličkách nebyly ani hrnečky ani nějaké ozdůbky. 

V rohu stála kartónová krabice plná fotografi í a skleněného nádobí.
„Pomohl byste mi odnést tu tašku do auta?“, požádala mě. Odnesl jsem kufřík 

do auta a vrátil jsem se, abych pomohl té ženě. Chytla se mě za ruku a pomalu jsme 
šli k vozu. Stále mi děkovala za laskavost. „To nic není“, řekl jsem jí, „snažím se jen 
chovat se ke svým pasažérům tak, jak bych chtěl, aby se lidé chovali k mé matce“.

„To jsi opravdu hodný chlapec“, řekla mi. Když jsme se usadili do auta, nadikto-
vala mi adresu a zeptala se, zda bychom mohli jet přes centrum.

„Ale to není nejkratší cesta“, upozornil jsem ji.
„Ach ano, já vím“, řekla. „Ale já nespěchám. Jedu do hospicu“.
Podíval jsem se do zpětného zrcátka. Její oči se leskly. „Moje rodina už dávno 

odjela“, pokračovala tichým hlasem. „Lékař říká, že mi nezůstává moc času“.
Pomalu jsem natáhl ruku a vypnul taxametr.
“Jakou cestou byste chtěla jet?“, zeptal jsem se.
Následující dvě hodiny jsme jezdili po městě. Ukázala mi budovu, kde kdysi dávno 

pracovala jako obsluha výtahu. Jeli jsme čtvrtí, kde s mužem žili jako novomanželé. 
Přivedla mě ke skladu nábytku, v němž byl kdysi taneční sál, kam chodila ještě jako 
malá holčička. Občas mě požádala, ať zabrzdím před konkrétní budovou nebo 
uličkou a  seděla schoulená v  koutku, beze slova. Pak najednou řekla: „Jsem už 
unavená, asi pojedeme“.

Jeli jsme mlčky na adresu, kterou mi dala. Byla to nízká budova, něco jako ma-
ličké sanatorium s příjezdovou cestou podél průčelí. Dva sanitáři přišli k autu, jak 
jen jsme dorazili. Opatrně jí pomohli vystoupit. Museli ji čekat. Otevřel jsem kufr  
a zanesl malý kufřík do dveří. Žena už seděla v pojízdném křesle.

„Kolik vám dlužím“, ptala se, když vytáhla kabelku.
„Nic“, řekl jsem.
„Vždyť si musíte vydělávat na živobytí“, namítla.
„Mám i jiné pasažéry“, řekl jsem jí.
Téměř bez přemýšlení jsem se k ní sklonil a objal ji. A ona mě také pevně objala.
„Daroval jsi staré ženě trochu štěstí“, řekla. „Děkuji ti“.
Stiskl jsem jí ruku a odešel. Dveře se za mými zády zavřely a byl to zvuk uzavírající 

další knihu života…
Na zpáteční cestě jsem nebral žádné pasažéry. Jel jsem, kam mě vedly oči, pono-

řený do myšlenek. Nemohl jsem ten den skoro ani s nikým mluvit. Co kdyby ta paní 
natrefi la na nějakého naštvaného řidiče, nebo na někoho, kdo by nechtěl tak dlouho 
čekat, než skončí směnu? Co kdybych jí odmítl splnit její prosbu nebo co kdybych 
byl jen párkrát zatroubil a prostě odjel?

Nakonec bych chtěl říct, že nic důležitějšího jsem ještě v  životě neudělal. Jsme 
zvyklí si myslet, že náš život se otáčí v kruzích kolem velikých okamžiků, ale ty veliké 
okamžiky nás často zastihnou nepřipravené, protože jsou krásně zahalené tím, co 
někteří mohou považovat za maličkost.

Lenka Vaverková, DiS.
sociální pracovnice

Sociální práce
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 194/2017 Rada města Přibyslav schvaluje Plán zimní údržby místních komunikací 
ve městě Přibyslav a jeho částech pro období od 1. 11. 2017 - 31. 3. 2018.
Termín: 31. 03. 2018
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 3, proti 0, zdrželo se 0

195/2017 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o provádění zimní údržby místních 
komunikací v souladu s Plánem zimní údržby místních komunikací ve městě 
Přibyslav a jeho částech pro období 2017/2018 mezi městem Přibyslav, Be-
chyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společností Osiva, a.s., 
Pecháčkova 369, 582 22 Přibyslav, IČO 48171069.
Termín: 31. 03. 2018
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 3, proti 0, zdrželo se 0

196/2017 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o provádění zimní údržby místních 
komunikací v souladu s Plánem zimní údržby místních komunikací ve městě 
Přibyslav a jeho částech pro období 2017/2018 mezi městem Přibyslav, Be-
chyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společností Sativa Keř-
kov, a.s., Na Popelce 3187/12a, 150 00 Praha - Smíchov, provozovna Keřkov 
72, Dobrá, 582 22 Přibyslav, IČO 47469447.
Termín: 31. 03. 2018
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 3, proti 0, zdrželo se 0

197/2017 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břeme-
ne - služebnosti č. IV-12-2014399/VB/1, Hřiště, p. Linhart, par. 131/10, knn 
k  tíži pozemků ve  vlastnictví města Přibyslav parc. č.  132/2, 552/5, 552/6 
v k. ú. Hřiště mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV 
- Podmokly, 405 02 Děčín, IČO 24729035, spočívající v právu umístit, pro-
vozovat, opravovat a  udržovat zařízení distribuční soustavy, provádět jeho 
obnovu, výměnu a modernizaci v rozsahu dle geometrického plánu číslo 183-
571/2016. Jednorázová náhrada za  zřízení věcného břemene je v  zákonné 
výši 3.600 Kč + DPH . 
Termín: 30. 04. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 3, proti 0, zdrželo se 0

198/2017 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření Smlouvy zakládající právo provést 
stavbu mezi Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587  33 Jihlava, IČO 70890749 
a městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 
na akci Chodník podél silnice II/350 v místní části Dvorek, Přibyslav k tíži po-
zemků ve vlastnictví Kraje Vysočina parc. č. 1413/1 v k. ú. Dlouhá Ves u Havlíč-
kova Brodu a parc. č. 1748/1 v k. ú. Přibyslav.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 3, proti 0, zdrželo se 0

199/2017 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi akciovou 
společností Amylon, Švermova 117, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 60108771 
a městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097. 
Předmětem výpůjčky je část pozemku parc. č.  107/3 o  výměře 1  560 m2 
v k. ú. Ronov nad Sázavou ve vlastnictví společnosti Amylon za účelem zřízení 
dětského hřiště a  sportoviště. Výpůjčka bude sjednána na  dobu neurčitou 
od 1. 11. 2017 s výpovědní lhůtou 1 rok.
Termín: 01. 11. 2017
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 3, proti 0, zdrželo se 0

200/2017 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o  nájmu bytu č.  2 o  velikosti 1+0 
v bytovém domě na adrese Bechyňovo náměstí čp. 41, Přibyslav s   panem 
(z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny), 582 22 Přibyslav, a to 
na dobu určitou od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2019. Výše měsíčního nájemného 
bude stanovena na 42 Kč za 1 m2 měsíčně s možností navýšení ceny nájmu 
o míru infl ace vyhlášené ČSÚ.
Termín: 31. 10. 2017
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 3, proti 0, zdrželo se 0

201/2017 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat pro zakázku „Revitalizace zeleně 
Pod Osivou v Přibyslavi“ nabídku od zhotovitele Lenky Stránské, Revoluční 
1878/34, 591 01 Žďár nad Sázavou v částce 148.459,42 Kč včetně DPH a zá-
roveň schvaluje uzavřít smlouvu o dílo s tímto zhotovitelem.
Termín: 30. 04. 2018
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 3, proti 0, zdrželo se 0

202/2017 Rada města Přibyslav schvaluje program 24. veřejného zasedání Zastupitel-
stva města Přibyslav dne 18. 10. 2017.
Termín: 31. 10. 2017
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 3, proti 0, zdrželo se 0

Martin Kamarád, starosta Michael Omes, místostarosta

 79/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravený program veřejného zase-
dání dne 18. 10. 2017.
Termín: 18. 10. 2017
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Hlasovalo: pro 12, proti 0, zdrželo se 0

80/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje Plán společných zařízení pro Kom-
plexní pozemkové úpravy Olešenka týkající se části k. ú. Ronov nad Sázavou.
Termín: 30. 11. 2017
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasovalo: pro 12, proti 0, zdrželo se 0

81/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr prodeje pozemku parc. 
č. 1712/3 o výměře 51 m2 v k. ú. Přibyslav a rozhoduje záměr obce vyvěsit 
na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 30. 11. 2017
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasovalo: pro 12, proti 0, zdrželo se 0

82/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. st. 
70 o výměře 2 m2, odděleného geometrickým plánem č. 143-44/2017 z po-
zemku parc. č. 11/1 v k. ú. Poříčí u Přibyslavi a rozhoduje záměr obce vyvěsit 
na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 30. 11. 2017
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasovalo: pro 12, proti 0, zdrželo se 0

83/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje vyhlášení veřejné soutěže o  nej-
vhodnější nabídku na prodej pozemků ve vlastnictví města Přibyslav parcelní 
číslo 951/30, 951/31, 954/8 a 954/11 v k. ú. Přibyslav za účelem výstavby 
rodinných domů v  lokalitě Pod Osivou. Minimální nabídková cena za  jeden 
pozemek je 600.000 Kč včetně DPH s termínem podání přihlášek do 14:00 
hodin dne 20. 11. 2017.
Termín: 30. 11. 2017
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasovalo: pro 11, proti 0, zdrželo se 1

84/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje koupi pozemku parc. č. 1748/5 o vý-
měře 29 m2 v k. ú. Přibyslav od České republiky - Státního statku Jeneč, státní 
podnik v likvidaci, Třanovského 622/11, Řepy, 163 00 Praha, IČO 00016918 
za kupní cenu 740 Kč. Náklady spojené s koupí hradí město Přibyslav.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasovalo: pro 11, proti 0, zdrželo se 1

85/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje koupi pozemku parc. č.  1748/4 
o výměře 36 m2 v k. ú. Přibyslav od obce Dlouhá Ves, Dlouhá Ves 24, 582 22 
Přibyslav, IČO 00267309 za kupní cenu 3.600 Kč. Náklady spojené s koupí 
hradí město Přibyslav.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasovalo: pro 10, proti 0, zdrželo se 2

86/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje smlouvu o budoucí kupní smlouvě, 
jejímž předmětem je koupě části pozemku parc. č. 1398 o výměře cca 61 m2 
a  části pozemku parc. č.  1402/2 o  výměře cca 4 m2 v  k. ú. Přibyslav mezi 
budoucími prodávajícími (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstra-
něny) a budoucím kupujícím městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 
Přibyslav, IČO 00268097 za kupní cenu 100 Kč/m2 dle výše podílu budoucích 
prodávajících. 
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasovalo: pro 10, proti 0, zdrželo se 2

87/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravenou smlouvu o budoucí kupní 
smlouvě, jejímž předmětem je koupě části pozemku parc. č. 1748/3 o výměře 
cca 30 m2 a části pozemku parc. č. 1373/3 o výměře 21 m2 v k. ú. Přibyslav 
mezi budoucím prodávajícím panem (z důvodu ochrany osobních dat byly 
údaje odstraněny), 582  22 Přibyslav a  budoucím kupujícím městem Přiby-
slav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 za kupní cenu 
50 Kč/m2.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasovalo: pro 10, proti 0, zdrželo se 2

88/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav ruší usnesení č. 74/2017 ze dne 30. 8. 2017.
Termín: 19. 10. 2017
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasovalo: pro 12, proti 0, zdrželo se 0

89/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav rozhoduje odložit projednání záměru vkladu 
infrastrukturního majetku veřejného osvětlení do  společnosti VAK HB a.s., 
Žižkova 832, 580 01 Havl. Brod, IČO 48173002 na první zasedání v roce 2018.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasovalo: pro 9, proti 0, zdrželo se 4

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 04.  10. 2017

Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav 
ze dne 18.  10. 2017

(pokračování na str. 9)
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VEŘEJNÁ SOUTĚŽ – PRODEJ POZEMKŮ 
 

Město Přibyslav vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na 
prodej pozemků parc. č. 951/30, 951/31, 954/8 a 954/11 v k. ú. 

Přibyslav za účelem výstavby rodinných domů v lokalitě Pod Osivou. 
Minimální nabídková cena za prodej jednoho pozemku je 600.000 Kč. 

Bližší informace na stránkách města Přibyslav www.pribyslav.cz  
nebo na MÚ Přibyslav, odboru výstavby a životního prostředí,  

paní J. Krejčová – tel. 569 430 820 nebo e-mail: 
krejcovaj@pribyslav.cz. 

 
 

90/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje 
smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozvojové-
ho fondu, jejímž předmětem jsou vodovodní 
a kanalizační řady vybudované v rámci akce 
„Přibyslav - TI Pod Osivou“, mezi městem 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Při-
byslav, IČO 00268097 a fi rmou VAK Havlíč-
kův Brod, a.s., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův 
Brod, IČO 48173002.
Termín: 30. 11. 2017
Zajistí: Ing. Firla Martin
Hlasovalo: pro 11, proti 1, zdrželo se 1

91/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje 
záměr prodat kanalizační řady vybudované 
v  rámci stavby „Přibyslav - Odkanalizování 
lokality Dvorek, Uhry“ fi rmě VAK Havlíčkův 
Brod, a.s., Žižkova 832, 580  01 Havlíčkův 
Brod, IČO 48173002 a rozhoduje tento zá-
měr obce vyvěsit na  úřední desce po  dobu 
15 dnů.
Termín: 30. 11. 2017
Zajistí: Ing. Firla Martin
Hlasovalo: pro 12, proti 0, zdrželo se 1

92/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav volí do funk-
ce přísedící Okresního soudu v  Havlíčkově 
Brodě na období 1. 11. 2017 - 31. 10. 2021 
Ing. Zdeňku Teclovou, bytem Zahradní 686, 
582 22 Přibyslav.
Termín: 30. 10. 2017
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Hlasovalo: pro 13, proti 0, zdrželo se 0

93/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje pro-
dloužení ulice Malinského na parc. č. 951/25, 
951/27 a 955/17 vše v k. ú. Přibyslav a vznik 
nové ulice města Přibyslav na parc. č. 951/25 
v k. ú Přibyslav a rozhoduje pojmenovat no-
vou ulici „Jižní“.
Termín: 31. 10. 2017
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Hlasovalo: pro 8, proti 0, zdrželo se 5

94/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje 
upravené rozpočtové opatření č.  5/2017 
k rozpočtu města Přibyslav na rok 2017.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasovalo: pro 11, proti 0, zdrželo se 2

Martin Kamarád, starosta
Michael Omes, místostarosta

Oznámení redakce PO
Upozorňujeme čtenáře, že nebylo možné 

z  důvodu velkého množství příspěvků do 
listopadového čísla je všechny otisknout.

Řadu zajímavých aktualit ze života města 
i s fotografi emi pana Ivo Havlíka najdete na 
webových stránkách města.
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Výsledky hlasování za územní celky 
Kraj: Kraj Vysočina 
Okres: Havlíčkův Brod 
Obec: Přibyslav 
Obec: Přibyslav 

Tři občané Přibyslavi kandidovali ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky, které se konaly 20. a 21. října 2017. 

Na volebních seznamech Kraje Vysočina byl na 13. místě kandidátky Občanské 
demokratické strany (ODS) zapsán starosta města Přibyslav, dvaačtyřicetiletý Mar-
tin Kamarád; na 4. pořadí kandidátky Křesťanské a demokratické unie - Českoslo-
venské strany lidové (KDU-ČSL) byl uveden jednatřicetiletý Jan Málek, v  rubrice 
povolání měl napsáno “referent Úřadu vlády”; za volební seskupení Rozumní - stop 
migraci a diktáu EU na 5. místě kandidoval Josef Pelikán, ml., jednačtyřicetiletý sta-
vební projektant.

Nikdo z přibyslavských kandidátů, kteří jsou v této zprávě seřazeni podle abecedy, 
ve volbách neuspěl. 

Za zaznamenání stojí skutečnost, že po dlouhé době poslancem není vůbec nikdo 
z okresu Havlíčkův Brod.

Připomeňme, že naposledy občané našeho města do Poslanecké sněmovny kan-
didovali před jedenácti lety. V roce 2006 rovněž tři - Ota Benc (ODS), Libor Joukl 
(ČSSD) a Jan Málek, st. (KDU-ČSL). Žádný z nich zvolen nebyl. 

Zvoleni však tehdy byli dva přibyslavští rodáci - Jan Kasal (KDU-ČSL) a  Hana 
Orgoníková (ČSSD), ve městě však již nebydleli. 

Do rozpadu Československa byl poslancem Federálního shromáždění přibyslav-
ský rodák a občan města - lidovec Pavel Jajtner.

Ivo Havlík

Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky 
konané ve dnech 20. 10. – 21. 10. 2017 

Po jedenácti letech občané města opět 
kandidovali do Poslanecké sněmovny

Okrsky
celkem zpr. v %

3 3 100,00
Voliči v seznamu 3 174 Vydané obálky 1 997
Volební účast v % 62,92 Odevzdané obálky 1 997
Platné hlasy 1 983 % platných hlasů 99,30

Strana Platné hlasy Předn.
hlasyčíslo název celkem v %

1 Občanská demokratická strana 307 15,48 X
2 Řád národa - Vlastenecká unie 1 0,05 X
3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 0 0,00 –
4 Česká str. sociálně demokrat. 197 9,93 X
6 Radostné Česko 3 0,15 X
7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 63 3,17 X
8 Komunistická str. Čech a Moravy 129 6,50 X
9 Strana zelených 31 1,56 X

10 ROZUMNÍ-stop migraci, diktát. EU 22 1,10 X
12 Strana svobodných občanů 26 1,31 X
13 Blok proti islam. - Obran. domova 1 0,05 X
14 Občanská demokratická aliance 4 0,20 X
15 Česká pirátská strana 210 10,59 X
19 Referendum o Evropské unii 1 0,05 X
20 TOP 09 75 3,78 X
21 ANO 2011 470 23,70 X
23 SPR- Republ. str. Čsl. M. Sládka 4 0,20 X
24 Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. 274 13,81 X
25 Česká strana národně sociální 1 0,05 X
26 REALISTÉ 6 0,30 X
27 SPORTOVCI 1 0,05 X
28 Dělnic. str. sociální spravedl. 2 0,10 X
29 Svob. a př. dem. - T. Okamura (SPD) 148 7,46 X
30 Strana Práv Občanů 7 0,35 X

Pozvánky na akce
 
 
 
 
 
 

 

 
 www.euthanasia.cz 

Srdečně zveme na cestovatelskou besedu s promítáním 
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Již druhý podzimní měsíc tráví žáčci, učitelé a další pracovníci v přibyslavské škole. 
A rozhodně nikdo z nich nezahálí. 

Denně otevřená školní knihovna nabízí jednak místo k odpočinku a počteníčku, 
jednak také mnoho zajímavých aktivit. Slečna K. Linková chystá pro návštěvníky 
knihovny vždy nějaké překvapení. Děti se po vyplnění testu dozví, do  jaké koleje 
v Bradavicích by byly zařazeny, nebo se v kreativní dílničce mohou ponořit do fanta-
zie a napsat Jak se vaří/ peče bludišmak. Je krásné pozorovat, jak si žáci, kteří čekají 
na oběd nebo autobus, s chutí rozebírají zajímavé úkoly, které pro ně knihovnice při-
pravila – rébus s vyškrtáváním textu, barevné cesty z bludiště nebo hravou abecedu.

V pátek 22. září proběhl v rámci světového týdne mobility Orientační běh školou. 
Celkem se zúčastnilo 12 žáků (z 1. stupně 3 a z 2. stupně 9). Začátek byl ve 14:15 
hodin, žáci startovali v  intervalech 2 minut. Každý obdržel plánky tří pater naší 
školy se zakreslenými stanovišti. Žáci 1. stupně sbírali body na sedmi stanovištích, 
žáci 2. stupně na deseti. Cílem bylo sebrat body ze všech stanovišť v co nejkratším 
čase. Vítězkou v I. kategorii se stala Tereza Danielová z 3. A (čas 5:07min.). Vítězství 
v  II. kategorii získal Prokop Kamarád z  6. B (čas 5:22min.). Nejmladší účastnicí 

PŘÍBĚH BANÁNU
V říjnu jsme využili nabídku neziskové organizace Na Zemi připojit se k celorepub-

likovému happeningu -  Výstavě na stromech. Jedná se o jednu z akcí na podporu 
odpovědné spotřeby. Během týdne, který je věnovaný důstojným pracovním pod-
mínkám, byly v parcích po celé republice vystaveny plakáty s tématem Příběh baná-
nu. Překrásné fotografi e a zajímavé texty upozorňovaly kolemjdoucí na podmínky 
pěstování, dopravu a prodej tohoto pro nás dnes již běžného ovoce a souvislosti 
s naším nákupním chováním. V sobotu 14. října 2017 byla výstava zakončena promí-
táním dokumentárních snímků Jakuba Freiwalda o pěstování banánů, ochutnávkou 
fairtradových dobrot a perníkových banánů. Na organizaci této akce se podíleli žáci 
8. A a děti z kroužku Otakárek.

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN
Ve  školním kole soutěže Přírodovědný klokan pro žáky 8. a  9. tříd – kategorie 

Kadet nasbírali v konkurenci 18 soutěžících nejvíce bodů Pavel Janů z 9. A (70), 
Zdeněk Venc z 9.A (67) a Markéta Šustáčková z 8.A a Monika Pejzlová z 9.A (shodně 
64 bodů). Žáci řešili 24 úloh tří obtížností v čase 45 minut z oblasti biologie, mate-
matiky, zeměpisu, fyziky a chemie.

DEN STROMŮ
Ve čtvrtek 19. října uspořádali žáci 7. A  pro kamarády z mateřské školy program 

ke Dni stromů na školní zahradě. Nejprve jim zahráli divadlo O hloupém Jírovi, který 
pokácel les. Pak u šesti připravených stanovišť malí školáci poznávali plody stromů 
podle chuti, skládali obrázky živočichů žijících na stromech a hledali jim správnou 
potravu, zjišťovali, co ze stromů padá, házeli šiškami na cíl a nakonec vyzkoušeli 
řezání pilou a vyrobili si něco pěkného na památku.

72 HODIN
V pátek 13. října se děti z kroužku Otakárek připojily k výzvě 72 hodin projektem 

Úklid města Přibyslavi. V odpoledních hodinách sbírali Otakárci odpadky v lokalitě 
pod farou, pod zámkem a v zámeckém parku a všechna tato místa vyčistili od velké-
ho množství lahví, plechovek a skleněných střepů.

Ve čtvrtek a v pátek se k výzvě připojilo i 24 dětských čtenářů různého věku projek-
tem Čteme dětem před spaním. Ve dvojicích přečetli pohádky před spaním ve všech 
odděleních přibyslavské MŠ.

VÝSTAVA OVOCE, ZELENINY, MEDU A BRAMBOR
Žáci školy vystavili výpěstky ze školní zahrady na tradiční Výstavě ovoce, zeleni-

ny, medu a brambor Přibyslavska . Pochlubili se vypěstovanými rajčaty, cuketami, 
dýněmi, bramborami, celerem, petrželí a mrkví, kukuřicí, řepou, lnem, nasušenými 
bylinkami a také třemi kuchařkami s recepty z brambor a luštěnin z výtvarné dílny 
žáků 7. ročníku.

M. Zichová a V. Danišková

Zprávy ze ZŠ

byla Eliška Obermannová z 1. C, která trať běžela v doprovodu svojí maminky. Akci 
zorganizovala paní učitelka  Jana Kamarádová.

Školní družina připravila pro děti už 11. ročník Drakiády. V neděli 8. 10. se na při-
byslavském letišti sešlo 50 draků, samozřejmě každý se svým doprovodem. Sponzoři 
připravili pro dětské účastníky překrásné ceny, první tři místa byla oceněna vyhlídko-
vými lety. Teplý čaj a špekáčky na ohýnku završily zdařilou akci.

Volejbalový oddíl Základní škola Přibyslav se zúčastnil 2. 10. druhého turnaje 2 
Havlballu v tělocvičně Střední zdravotnické školy v Havlíčkově Brodě. Pořadatelem 
byl Sokol Havlíčkův Brod. Jednalo se o soutěžní klání dvojic. Soutěžilo se ve dvou 
kategoriích: v modré (tam bylo naší dvojicí vybojováno 1. místo) a v zelené (tam 
se naše dvojice umístila na 2. místě). Druhé družstvo volejbalového oddílu si vedlo 
velmi dobře také v rozřazovacím turnaji ve Štokách v rámci 29. ročníku Ligy Vysočiny 
mladších žákyň v minivolejbale čtveřic.

Pokračují exkurze za ekologickými programy – 6. 10. jela speciální třída Kamarádi 
a 10. 10. paní učitelka Šedová a paní učitelká Macková se svými třídami 1. A a 1. B.

V pátek 6. října reprezentovalo naši školu čtyřčlenné družstvo žáků 9. A v sou-
těži Přírodovědné klání na Gymnáziu Chotěboř. V disciplínách jako byla geologie, 
botanika, geografi e či fyzika se Jana, Pavel, Lenka a Oto neztratili a obsadili pěkné 
5. místo.

Ve středu 11. 10. a ve čtvrtek 12. 10. proběhla pod vedením M. Zichové sběrová 
akce. Vybíral se starý papír a  hliník. Výtěžek putuje do  Nadačního fondu při ZŠ 
Přibyslav.

Dne 12. 10. přivedla paní učitelka Věra Danišková žáky 8. A a 8. B. do jídelny fi rmy 
ACO, kde si ze surovin, které jim zakoupil Nadační fond, vyzkoušeli v praxi recepty 
na sladkosti.

Ku příležitosti Výstavy ovoce, zeleniny, medu a brambor Přibyslavska připravila 
ŠD pro veřejnost výstavu dětských prací. Hodnotitelská komise vybrala dílka k oce-
nění. Předávání cen proběhlo ve sklepech pod radnicí 14. 10. Ceny si odnesli tito žáci 
a žákyně: Petra Mokrejšová, Karolína Táborská, Marie Kunstarová, Adéla Klemen-
tová, Luboš Tomas a záhadná KIKI z 5. A. Za kolektivní a ruční práce byly oceněny 
třídy 4. C, 3. A, 2. A, 5. odd. ŠD a 6 členů ŠK. O dalších aktivitách žáků naší školy 
budou informovat kolegyně M. Zichová a V. Danišková.

Za ZŠ Přibyslav 
Monika Linková

ZZ áá ZZŠŠŠ
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Žáci naší školy se na začátku října zúčastnili týdenního jazykového a poznávacího 
pobytu na Maltě. Předpokladem pro účast bylo úspěšné složení Cambridge jazykové 
zkoušky. To se povedlo jedenácti našim žákům, kteří tak měli jedinečnou možnost 
vycestovat do zahraničí a načerpat nové zkušenosti, navázat nová přátelství a užít si 
nádherné maltské klima v odpoledních programech a výletech. Děti dopoledne na-
vštěvovaly jazykovou školu, kde se pod vedením lektorů zdokonalovaly v angličtině 
společně s dětmi z Maďarska, Itálie a Rakouska.  Všichni žáci získali na konci kurzu 
certifi kát úrovně A2, tři dokonce B1, což jsou již znalosti a dovednosti na úrovni 
střední školy. Ještě jednou děkujeme fi rmě SC M etal, která poskytla škole fi nanční 
podporu, díky níž se tato akce mohla uskutečnit.

Mgr. Jaroslav Zich

Z deníků žáků cituji, jak týden na Maltě probíhal:
……….. Na Maltu jsme přiletěli kolem druhé hodiny a byli jsme odvezeni autobusem 
na rezidenci. Asi za hodinu si nás vyzvedla Michaela, která se starala o sobotní pro-
gram, a šli jsme se projít dolů do města a na pláž, abychom poznali, kde se budeme 
celý týden pohybovat. Večer byli všichni unavení, takže jsme brzy usnuli………. 
…………V neděli ráno jsme se dozvěděli, že nás čeká výlet na nedaleké ostrovy Gozo 
a Comino. Jeli jsme autobusem do přístavu a nastoupili jsme na trajekt, který nás 
dovezl na větší z ostrovů jménem Gozo. Tam nás náš průvodce Nigal vzal na pro-
hlídku pevnosti. Někdy po poledni jsme nastoupili na malou motorovou loď, která 
nás dovezla na menší ostrov Comino. Tam jsme vystoupili a naskytla se nám možnost 
prohlédnout si nádherně průzračnou vodu Modré laguny. Tam jsme chvíli plavali 
u břehu a pak se rozhodli plavat do nedaleké jeskyně. Tou jsme propluli a objevili se 
v úplně jiné části ostrova. Bylo to naprosto úžasné. 

Když jsme se dostatečně vykoupali, jeli jsme zase tou stejnou lodí zpátky na Maltu. 
Byl to super den. Když jsme se v pondělí ráno probudili, pršelo. Měli jsme před 
sebou první maltský školní den. Ve  škole nás rozřadili do  skupin podle úrovně. 
Vyučování probíhalo zábavnou formou a hráli jsme spoustu her. Po škole jsme byli 
na obědě a potom nás učitelé nechali chvíli odpočívat. Pak jsme vyrazili autobusem 
do Valletty. Valletta je hlavní město Malty. Viděli jsme spoustu zajímavých věcí a kou-
pili si vynikající zmrzlinu, která vypadala jako růže. Večer jsme se vrátili utahaní, takže 
jsme si už jen chvíli povídali, a šli spát. 
………Úterý nám celé propršelo. Byly také bouřky a několik hodin silně bouřilo. Po za-
jímavém dni stráveném ve škole jsme celé odpoledne byli nuceni strávit na rezidenci.  
Tenhle den byl teda odpočinkový. 
……….Ve středu ráno zase pršelo. Nikoho už to neudivovalo. Už jsme si tak nějak 
zvykli. Po snídani jsme šli zase do školy. Když jsme se vrátili, šli jsme na oběd. Po obě-
dě se déšť na pár hodin zastavil.  Učitelé rozhodli, že se půjdeme projít po našem 
městě a po nábřeží. Tento den hodně foukalo a moře bylo rozbouřené. Tak vysoké 
vlny jsme ještě neviděli. Po nějaké době jsme došli do města Sliema, ze kterého byl 
krásný výhled na Valletu. Do Vallety se dalo přejet trajektem přes záliv, ale v  ten 
den žádné trajekty nejezdily, protože moře bylo neklidné. Když jsme se vrátili večer 
na ubytování, byli jsme všichni hodně unavení.  Byl to náročný, ale velmi pěkný výlet. 

Ve čtvrtek ráno opět pršelo. Jak nečekané. Šli jsme na snídani a potom vyrazili 
do školy. Po škole jsme se naobědvali. Stále lehce poprchávalo, ale aspoň už venku 

JAZYKOVÝ POBYT MALTA 2017

bylo teplo. Pan učitel sice tvrdil, že odpoledne bude hezky, ale nikdo mu nevěřil. 
Počasí se totiž pořád nelepšilo. Asi okolo druhé hodiny se však udělalo hezky a my 
tak mohli jít na  pláž. Po  dlouhé době jsme se zase vykoupali, takže všichni byli 
spokojení. Večer jsme si povídali a seděli na balkóně, potom nám však byla zima, 
takže jsme šli spát.

V pátek ráno nám učitelé řekli, že hned po obědě pojedeme na výlet do Popeye 
village (vesnička Pepka námořníka), tak abychom si už nachystali věci. Potom jsme 
šli naposledy do školy, kde jsme dostali certifi káty. Jakmile jsme se naobědvali, vy-
razili jsme na slíbený výlet. Jeli jsme takovým červeným minibusem, ze kterého bylo 
všem špatně. Ale vzápětí jsme uviděli tu vesničku a všem se, jako mávnutím kouzelné 
hůlky, udělalo dobře. Bylo to opravdu pohádkové. Popeye village je totiž vesnička, 
ve které jsou dřevěné domečky vystavěné ve skále a pod tím vším je moře. Vesnička 
sloužila jako kulisy k natočení fi lmu Pepek námořník. Kulisy zde zůstaly a z vesničky 
se stala krásná turistická atrakce. V moři byla trampolína, velká plocha na  ležení 
a překážková nafukovací dráha. Bylo to tam moc super. Ani se nám nechtělo domů. 
Večer jsme si všichni sbalili a šli spát, protože v sobotu jsme odlétali do Prahy. 

V sobotu ráno jsme vstávali v 5 hodin. Dobalili jsme si poslední drobnosti a o půl 
šesté odjeli autobusem na  letiště. Tam jsme dorazili asi v  6:15 a  nechali jsme se 
odbavit. Potom už nám nezbylo nic jiného, než čekat na letadlo. Zhruba v 8 hodin 
se letadlo vzneslo a my jsme se mohli rozloučit s Maltou tentokrát ze vzduchu. Z le-
tadla jsme krásně viděli všechna místa, která jsme v předchozích dnech navštívili. Už 
teď se nám stýskalo.  Do Prahy jsme přiletěli o půl jedenácté. Už tam na nás čekali 
rodiče, aby si nás odvezli domů. Na tento výlet nikdy nezapomeneme. Prožili jsme 
toho za týden moc. Bude se nám stýskat nejen po příjemném maltském počasí, ale 
i po místech, která jsme navštívili, po škole, po spolužácích, po výtečných obědech…

Mgr. Jaroslava Janů
a žáci ZŠ Přibyslav



Škola / ZUŠ LISTOPAD 2017Str. 14

Na základě schůze SRPŠ, konané  dne 24. 5. 2016, došlo 
ke  schválení zrušení spolku Sdružení rodičů a  přátel školy 
(SRPŠ) a jeho transformaci na Nadační fond při ZŠ Přibyslav. 
Do  nadačního rejstříku byl zapsán Nadační fond Základní 
školy Přibyslav dne 15. 12. 2016

Účelem nadačního fondu je rozvoj vzdělávání, a  to ze-
jména prostřednictvím fi nanční, hmotné či jiné podpory 
Základní školy Přibyslav a posilování spolupráce reprezen-
tantů školy (žáků a zaměstnanců) s příznivci školy ve snaze 
posílit hodnoty občanské společnosti.

Jelikož spolek SRPŠ nevlastnil žádný majetek a spravoval 
pouze fi nance na běžném účtu a v hotovosti v pokladně, 
došlo k předání pouze zůstatku fi nancí SRPŠ Nadačnímu 
fondu a to následovně: výdej hotovosti z pokladny SRPŠ 
do pokladny NF ve výši 3.878 Kč.

Bankovním převodem zaslány z  účtu SRPŠ: 
1120711389/0800 (účet veden u  České spořitelny a.s., 
Přibyslav) na  transparentní účet Nadačního fondu: 
115-3800580297/0100 (účet veden u  KB a.s., Havlíčkův 
Brod). Přehled veškerých transakcí prováděných na  účtu 
Nadačního fondu můžete sledovat on-line a to na webových 
stránkách ZŠ Přibyslav (v záložce Základní škola – v podslož-
ce Nadační fond) nebo na odkaze:

http://www.zspribyslav.cz/nadacni-fond-zakladni-skoly-
pribyslav/ds-1081/p1=1699

po rozkliknutí Bankovního spojení: 115-3800580297/0100

Za výbor SRPŠ
Kristýna Loužecká - místopředsedkyně

V polovině září proběhly třídní schůzky rodičů a na nich byli rodiče vyzváni k fi nanční podpoře Nadační-
ho fondu Základní školy v Přibyslavi. V minulosti bylo zvykem přispívat do fondu Sdružení rodičů a přátel 
školy, avšak toto sdružení ukončilo v roce 2016 svou činnost, a to na základě hlasování členů.

Nadační fond převzal jednak aktivity SRPŠ a rozšiřuje je o další, které podporují školní i mimoškolní 
činnosti žáků školy. Jednou z  posledních proběhlých akcí je zahraniční jazykový pobyt žáků na  Maltě. 
Dalšími jsou sportovní utkání a soutěže, exkurze a výlety žáků a další dle požadavků žáků a jejich pedagogů. 

Někteří rodiče podpořili fond hotově ihned na třídních schůzkách a jiní přispívají na bankovní účet fondu. 
Číslo účtu, ale i přehled všech plateb a příspěvků rodičů, ale i fi rem a sympatizantů ze strany veřejnosti 
dohledáte na webových stránkách školy. Účet je transparentní.

Přesto chceme poděkovat všem, kteří do této chvíle (ke dni 10. 10. 2017) fondu přispěli.  Vzhledem 
k tomu, že není určená fi xní částka, každý přispívá podle svých možností a představ. Rodiče a sympati-
zanti přispívali částkami v rozpětí 100-1500 Kč, někteří zadali pravidelnou měsíční platbu, jiní přispívají 
jednorázově. Bez ohledu na podpořenou částku děkujeme prvním 56 přispěvatelům, kteří celkově přispěli 
částkou 17 640Kč:

Dalšími významnými donátory jsou bezesporu podnikatelé. Současným nejvýznamnějším přispěvatelem 
je společnost SC Metal, ale věříme, že přibudou i další. 

Koneckonců způsobů přispění je bezpočet a nemusíte ani do banky. Můžete třeba donést balíček starého 
papíru do školního sběru (a pak se podívat na transparentní účet, kolik děti dostaly od společnosti HB 
Odpady vyplaceno), anebo si zajít na výstavu ovoce a zeleniny, ochutnat zeleninový dezert, který děti ze 
školy připravily a přispět jim. 

Budeme se snažit ve spolupráci s dětmi a učiteli ze školy připravit  co nejvíce takových možností, které 
vás potěší a dají vám možnost přispět na věci, které považujete za dobré.

Za správní radu Nadačního fondu ZŠ
Eva Kučerová

Ve čtvrtek 12. 10. 2017 odpoledne navštívili žáci osmých 
tříd naší školy v rámci kariérového poradenství Jídelnu ACO 
Přibyslav, kde si za spolupráce místních kuchařů upekli dezer-
ty z červené řepy a jablek. V příštím roce je čeká rozhodování 
o  jejich profesní budoucnosti. Všichni se teď tak na chvilku 
stali kuchaři v závodní jídelně. Měli rozdělenou práci, nastu-
dovanou jednoduchou recepturu.  Teprve při pečení zjistili, 
jak důležitá je správná komunikace a spolupráce ve skupině 
kuchařů. Provozovatel jídelny pan Michal Veselík pak žákům 
odpověděl i  na  jejich všetečné otázky. Pečení se podařilo. 
Muffi  ny, sušenky i  cookiesky   putovaly na  tácky do  malé 
čajovny, která vznikla v  prostorách radnice při příležitosti 
Výstavy ovoce, zeleniny, medu a brambor Přibyslavska. Zde 
byly spolu s  fairtradovým čajem a kávou nabízeny návštěv-
níkům. Suroviny na pečení dobrůtek  poskytl Nadační fond 
ZŠ Přibyslav, který na výstavě reprezentovaly - paní učitelka 
Bártová a  Danišková. Ty také celou ochutnávku připravily. 
O chod celé čajovny se starali žáci 8. ročníků - Jakub Stránský, 
Marek Havlíček, Julie Pleskačová, Petra Sobotková, Zuzana 
Hrochová, Monika Hláčiková, Lucie Losenická a děvčata ze 
4. B - Lucie Holá a Marie Bártová.

Recepty na zdravé dobrůtky najdete na webových strán-
kách školy. Všem také děkujeme za  příspěvky do  prasátka 
Nadačního fondu ZŠ Přibyslav. Výši příspěvku najdete 
na transparentním účtu Nadačního fondu ZŠ Přibyslav , který 
je na webu školy.

Za NF Věra Danišková

Radničně - nadační čajovna

Transformace spolku Sdru-
žení rodičů a přátel školy 
při ZŠ Přibyslav (SRPŠ) 
do Nadačního fondu (NF)

Poděkování

Augustinová Stanislava
Bártová Petra
Benc Ota
Benc Tomáš
Benešová Lenka
Bočková Jana
Březková Jana
Čejková Martina
Čejková Renata
Dobrovolný Pavel
Fikarová
Fišer Luděk
Hána Jaroslav
Hlaváčková Jitka

Höfer Tomáš
Hrenic Ondřej
Chourová
Janů Daniela
Jelínková
Kabelková Dana
Kalenda Tomáš
Kamarádová Jana
Kasal Roman
Kasalová Marcela
Klementová
Kohoutová Jitka
Kunstár Pavel
Lacinová

Ledvinka Lubomír
Lopurová Tereza
Loužecká Ilona
Loužecká Kristýna
Mrtková Monika
Němec Aleš
Peňáz Pavel
Pibil Rostislav
Pluharová Blanka
Pochtiolová Jitka
Pokorná Blanka
Ronovská Alena
Ronovská Ludmila
Sobotka Miloslav

Sobotková
Stehlíková Růžena
Stehnová Eva
Strašilová Jitka
Sűtöová Irena
Svobodová Marcela 
Šidláková
Škaredová Jitka
Šustáček Jiří
Temlová Zdeňka
Vinklerová Marie
Vytlačilová Blanka
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Na začátku měsíce října jsme si užívali slunečného a teplého počasí, které nám 
umožnilo uskutečnit plánované výlety do podzimní přírody. Některé třídy navštívily 
Ekocentrum Chaloupky v Horní Krupé, kde pro ně byly připraveny oblíbené en-
vironmentální programy „Živáčkové na zahradě“ a  „Bydlí tu s námi stromy“. Jiné 
třídy naší MŠ využily krásného babího léta k výpravě do lesa, kde hrály oblíbenou 
stopovanou s hledáním pokladu nebo hledaly barevné čepičky „duhových skřítků“.

Další naše výlety vedly na pole – do Dýňového světa v Nové Vsi u Leštiny. Pyrami-
dy, labyrinty a další stavby z barevných dýní, stejně jako slámové hrady a sportovní 
areál vyrobený z klád, provazů, žebříků, slámy a vrbových větví nadchly každého 
správného kluka i holčičku! Byla zde k vidění domácí zvířata i některé zemědělské 
stroje. Domů si děti vezly krom zážitků i  vybrané dýně, tu největší jsme si mohli 
zdarma odvézt do školky. Společně jsme z ní vytvořili například pohádku „O budce“ 
a vystavili ji spolu s dalšími výrobky na výstavě ovoce a zeleniny v přibyslavském 
sklepení.

Pohádky 
Pohádky mají děti nejraději, a  tak první divadlo na  sebe nedalo dlouho čekat. 

V kulturním domě nás všechny potěšilo oblíbené Povídání o pejskovi a kočičce, 
velmi pěkně a netradičně zpracované v kombinaci loutek a herců „živáků“. V naší výchovně 
vzdělávací práci využíváme jako jednu z metod také prožitkové učení. Na základě prožitku, 
v tomto případě zhlédnuté pohádky, jsme dětem nabídli další hry a činnosti. „Vařili“ jsme dort 
jako pejsek s kočičkou, výtvarně jsme zpracovali toto téma, zazpívali jsme si o něm písničky, 
využili jsme pohádku k rozvoji jemné i hrubé motoriky, zahráli jsme si i další pohádky: O řepě, 
O koblížkovi, O Budce…

Hned po pohádkách děti nejvíce zajímají zvířátka. O některá se starají ve školce (rybičky, 
šneci), za jinými se musí vypravit trošku dál – třeba do ZOO. Tentokrát jsme se vydali společně 
s  přibyslavskými seniory do  jihlavské Zoo. Ani ostatní kamarádi nebyli ochuzeni, protože 
mohli vidět dravce – sovy, výra i  orla mořského přímo na  zahradě naší školky. Pracovníci 
ZOO nás poutavou a poučnou formou seznámili se způsobem života těchto vzácných ptáků.

Spolupráce s rodiči
Pozvali jsme rodiče, aby s námi prožili „Jablíčkový den“, navzájem jsme se seznamovali při 

šipkované a opékání buřtíků na zahradě MŠ. Rodiče nám mimo jiné pomohli se zakládáním 
záhonků pro pěstitelské činnosti dětí a vylepšili plot zahrádky zakrytím sítěmi.

Rádi uvítáme rodiče našich dětí i při jiných společných odpoledních akcích. Zvláště bychom 
jim chtěli doporučit účast na setkáních s odborníky ze SPC a PPP, v letošním školním roce 
již proběhly 3 tyto přednášky, které byly velmi zajímavé a poučné nejen pro rodiče, ale i pro 
nás, pedagogické pracovnice. Po  skončení přednášek, týkajících se inkluze ve  společném 
vzdělávání, diagnostiky dětí předškolního věku, stimulace správného vývoje řeči a vzdělávání 
dětí s poruchou aktivity a pozornosti odpovídaly  přítomné odbornice, Mgr. Fraiová, vedoucí 
úseku SPC a Mgr. Krondráfová, odbornice na logopedii, na dotazy rodičů. Začátkem měsíce 
listopadu se budeme těšit na společné setkání při oblíbeném „Uspávání broučků“, kdy se 
půjdeme s vyrobenými lucerničkami rozloučit s ubývajícím podzimem.

Zuzana Musilová

BAREVNÝ PODZIM VE ŠKOLCE
Zahrada, pole, les – Podzimní výlety
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Římskokatolická farnost Přibyslav vás zve…
(akce v listopadu)
středa 1. 11. v 8:00; v 18:00 Mše svatá – Svátek všech svatých
čtvrtek 2. 11. v 8:00; v 17:00  Mše svatá – Památka všech věrných zemře-

lých – Dušičky
  v 18:00 Dušičková pobožnost na místním hřbitově
pátek 3. 11. od 15:30 – 16:30  První setkání MALÉ SCHOLY na faře 

(následně vždy každý pátek)
sobota 4. 11. v 10:00 Setkání ministrantů
pondělí 13. 11. v 17:00 Setkání dětí na faře (9+)
středa 15. 11. v 17:00 Setkání Misijního klubka dětí na faře
čtvrtek 16. 11. po mši svaté Biblická hodina na faře
pátek 17. 11. v 18.00  Mše svatá P. Dmytro Romanovsky – no-

vokněžské požehnání
   po mši svaté setkání mládeže na faře
sobota 18. 11. v 9:00 Mše svatá v DPS 
  v 17:00 Povodeň – setkání vodáků na faře
pondělí 20. 11. v 17:00 Setkání ministrantů na faře
pátek 24. 11. v 18:00  Mše svatá s doprovodem scholy, kázání pro 

děti
neděle 26. 11.   „Úcta životu – antikoncepce – nejen proti 

početí“
MUDr. Xenie Preiningerová, gynekoložka; 
Sylva Bernardová – spoluzakladatelka Hnutí 
pro život

pondělí 27. 11. v 17:00 Setkání dětí na faře (9+)
čtvrtek 30. 11. po mši svaté Biblická hodina na faře
pátek 1. 12. po mši svaté Setkání scholy na faře
sobota 2. 12. ve 13:00 Zahájení výstavy betlémů na faře
  v 17:00  Silvestrovské setkání mládeže vikariátu 

v Chotěboři
neděle 3. 12. od 9:00 – 12:00 Výstava betlémů na faře

Srdečně vás všechny zveme na  připravované listopadové akce. Rádi v  našem 
středu přivítáme všechny farníky (i ty, kteří do kostela zavítají jenom občas). Aktu-
ální informace o všech akcích, podrobné rozpisy mší svatých i dalších bohoslužeb 
v přibyslavském farním kostele naleznete nejen v našem měsíčníku Římsa, na našich 
stránkách www.farnostpribyslav.cz, ale i ve vývěsce u vchodu do kostela nebo si je 
vyslechnete v ohláškách při nedělních bohoslužbách.

Mgr. Pavel Sandtner
administrátor farnosti Přibyslav
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Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod

Místní skupina ČČK Přibyslav
Rádi bychom se s vámi, naši milí čtenáři, podělili o zážitky z října, a také vás pozvali na listopadové 

akce, některé už vánočně laděné.

V pátek 13. října 2017 jsme připojili k Otakárkům a vydali se v rámci akce 72 hodin uklízet Přibyslav. 
Rádi jsme se již tradičně zapojili do tohoto třídenního dobrovolnického projektu. Sbírali jsme odpadky 
na našich oblíbených místech: pod farou, u řeky, v parku pod zámkem a okolo zámku. Naplnili jsme 
několik pytlů směsí, plasty a také plechovkami. Moc děkujeme všem dobrovolníkům!

A čeká nás ještě kroužek Červenokřižáčků a monitoring.

Na listopad připravujeme:
Na  začátku listopadu se naši Červenokřižáčci chystají na  každoroční turnaj v  Člověče, nezlob se! 

do Knyku. Držte jim palce!

V neděli 12. listopadu 2017 se na vás budeme těšit na Svatomartinském lampionovém průvodu, 
který každoročně pořádá KVC Harmonie. Od 16 hodin najdete naše Červenokřižáčky na parketu v Dobré 
s aktivitami pro děti.

Divadelní představení pro dárce krve bylo letos kvůli nemoci přesunuto na čtvrtek 23. listopadu 2017 
od 18:00. Díky tomuto přesunu si můžete stále ještě zarezervovat lístky a to až do středy 15. 11. na emailu 
mscckpribyslav@seznam.cz. K vyzvednutí budou potom lístky před představením. Těšíme se na vás!

V pátek 24. listopadu 2017 od 15 do 16 hodin v domě Pečovatelské služby Přibyslav se opět sejdeme 
na pravidelném monitoringu glykemického indexu, krevního tlaku a Body Mass Indexu.

V sobotu 25. listopadu 2017 nás najdete od 13 hodin na Vá-
noční výstavě organizované KVC Harmonie ve Starém špitále 
v Přibyslavi. Připravujeme opět naše výrobky a zároveň dílničky 
pro děti, kde si budou moci s našimi Červenokřižáčky něco vá-
nočního vyrobit.

V neděli 26. listopadu 2017 se na vás budeme těšit s 12. ve-
ganskou večeří od 18 hodin ve vestibulu ZŠ Přibyslav – vchod 
od pošty. Tentokrát večeři naladíme vánočně, tak se přijďte po-
dívat, a třeba i něco přineste s sebou. Připravte veganské jídlo 
a podělte se s ostatními, ochutnávejte nová jídla, seznamujte se, 
konverzujte. Zúčastnit se může každý!

Těšíme se na podzimní a zimní setkávání s vámi. 

Za MS ČČK Přibyslav 
Anna Šnýdl Doubková

www.cckpribyslav.cz
facebook.com/cckpribyslav.cz

 72 hodin
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Tak jsme se to jako děti učily v jedné říkance. 
A je pravdivá, protože přišel opravdu podzim. 
S ním ovšem také ochlazení, sem tam déšť, mra-
zíky a dokonce i sněhové vločky.  Takže je lépe 
sedět někde v teple a popovídat si se známými 
nebo si zavzpomínat. Jedno naše setkání – člen-
ská schůze se v říjnu z technických důvodů ne-
mohla uskutečnit. Zkrátka souhra náhod nám 
nepřála. Proto jsme se rozhodli uspořádat ji teď 
v listopadu. A již jsme pro vás naplánovali i akce 
na prosinec. V úterý 5. 12. si vyjedeme společně 

do Hlinska. Kdo máte zájem se s námi podívat do tohoto města Vysočiny, již dnes se 
můžete hlásit u paní Marušky Holcmanové na městském úřadu. Hned pak ve čtvrtek 
7. 12. bychom se sešli na tradiční v ánoční besídce. Jménem svým i celého výboru 
naší organizace vám přeji příjemně strávené následující dny.

Věra Schusterová
předsedkyně SPCCH ČR ZO Přibyslav

 

 
 

KVC HARMONIE a MS K P IBYSLAV 
Vás srde n  zvou na: 

 
 
 

SVATOMARTINSKÝ 
LAMPIONOVÝ PR VOD 

 

 

v ned li 12. listopadu 2017 od 16.00 hodin 
v Dobré na parketu.  

 
P ij te s námi oslavit svátek svatého Martina! 

 

Na co se m žete t šit: 

 - lampionový pr vod 

 - oh ová show 

 - posílání balónk  s p áním Ježíškovi 

 - ochutnávka svatomartinských rohlí k  

 - ob erstvení 

 - doprovodný program 

 

Nezapome te si p inést lampion! 

 

Za dešt  se akce ruší. 

 

Vstupné dobrovolné.  

 

KVC Harmonie a MS K 

P ibyslav Vás srde n  zvou na: 
 

 

v sobotu 25. 11. 2017 od 13.00 do 17.00 hodin 

v budov  Starého Špitálu v P ibyslavi. 

 

ekají Vás váno ní výrobky, adventní dekorace, v nce, perní ky d tské oble ení, hra ky a jiné. 

Pro malé návšt vníky máme p ipraveny dílni ky. 

 

T šíme se na Vás!             

            Vstupné dobrovolné.

HARMONIE
MATEŘSKÉ CENTRUM

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 listopadu čeká?
 6. 11. 2017 – V knihovně si můžeme i hrát
 12. 11. 2017 – Svatomartinský lampionový průvod (parket v Dobré)
 25. 11. 2017 – Vánoční výstava (S tarý špitál)
 setkání – tvoření s přírodninami, písničky, říkadla

za maminky z KVC Harmonie
Šárka Němcová

Listopad, hází listí do zahrad…
(svaz invalidů informuje)
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V sobotu 7. října 2017 se konala tradiční procházka 
přibyslavských skautů a jejich přá tel k Žižkově mohyle. 
Letos to byl již 15. ročník Žižkova kolečka. Tato akce 
vznikla na popud bratra Rudy Hrdličky.

Foto: Michael Omes

Podzimní procházka

Letos uplynulo 160 let, kdy se poprvé svým přátelům, známým 
a celé tehdejší přibyslavské veřejnosti představila parta divadel-
ních nadšenců. Tehdy pod vedením prvního režiséra a mecenáše 
divadelního umění purkmistra A. B. Čepla sehráli domácí ama-
térští herci divadelní hru s názvem Doktora Fausta domácí čepič-
ka. Za ta léta se mnohé změnilo. Dnes již nemusí aktéři jít přes 
celé město v kostýmu nebo nastupovat otevřeným oknem ze za-
hrady, jak tomu tehdy při vzniku amatérského divadelničení bylo.

Proto se sluší, aby oslavenec pozval své blízké přátele, které měl 
a má rád, a jak doufáme, i oni jeho, na malou „rodinnou“ oslavu. 
Využíváme stránek Přibyslavského občasníku, abychom touto 
cestou oslovili všechny, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli 
a i nadále podílejí na divadelní činnosti v našem městě. Chcete-
-li se setkat s  bývalými i  současnými hereckými kolegy, zveme 
vás na přátelské setkání přibyslavských ochotníků do kulturního 
domu v sobotu 2. prostince 2017 (viz pozvánka). Z organizač-
ních důvodů (kapacity sálu) vás žádáme, abyste nám svoji 
účast na setkání potvrdili do 20. listopadu 2017. Můžete tak 
učinit osobně v přibyslavském informačním centru, telefonicky 
na čísle  569 484 361, 569 484 257 nebo e-mailem na adresu 
ic@pribyslav.cz. Zároveň zveme i naše věrné diváky, kteří si v le-
tošním roce na  divadelní přehlídku zakoupili permanentku. Ti 
nemusí účast potvrzovat, protože s nimi je počítáno automaticky. 
Těšíme se na vás.

Jménem stošedesátiletého jubilanta
Anna Šauerová

Přibyslavští ochotníci slaví…
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Podzimní hádání
1. Chodíte rádi na houby? Která z těchto hub je jedlá?
 a) Hřib s atan
 b) Muchomůrka tygrovaná
 c) Muchomůrka růžovka

2.  Co potřebujeme z růže šípkové, abychom si udělali dobrý čaj?
 a) plody
 b) listy
 c) květy

3. Jak se jmenují plody dubu?

4. Kdy je letos první adventní neděle?

5.  V listopadu slaví svátek všichni Karlové. Napiš alespoň dva spisovatele, jejichž křestní jméno je Karel.

Podzimní kulturní 
nabídka

Milí čtenáři, příznivci KZMP, návštěvníci knihovny, příspěvek 
píši pár dní před volbami, které na nás momentálně „útočí“ ze 
všech stran. V době vydání tohoto občasníku už je rozhodnuto 
a já doufám, že podle vašich představ.

Pojďte si však od politiky odpočinout a využít k  tomu akce 
a setkání v režii KZMP. V první řadě vás mohu s radostí pozvat 
na pokračování divadelní přehlídky Divadelní Přibyslav 2017. 
Několik představení již máme za sebou, ale ještě mnoho jich je 
před námi – např. v podání DS SCHOD z Chotěboře, DS JenTak 
z nedaleké Havlíčkovy Borové nebo Ochotníků z Novoměstska. 
Čeká nás také odložené představení místních Furiantů, loutko-
vá pohádka od Přibyslavských pimprlat a především slavnostní 
zakončení a vyhlášení vítězů divácké soutěže a Ceny úsměvu, 
která je pro soubory.

Začátkem října si k nám přišly pohrát děti s maminkami z KVC 
Harmonie, z důvodu nemoci ostatních dětí jich nebylo mnoho, 
ale i  tak doufám, že si užily návštěvu knihovny, čtení a hraní. 
V listopadu se na ně těšíme v pondělí 6. dopoledne.

První říjnový čtvrtek do knihovny zavítala návštěva z MŠ – děti 
s paními učitelkami. Seznámili jsme se s knihovnou a popovídali 
si o kamarádech z knížek. S celou místní MŠ nám moc hezky 
funguje spolupráce a my jsme potěšeni, že k nám rádi chodí.

Ve stejný den odpoledne se na radnici města konalo autorské 
čtení Jiřího Hájíčka, děkujeme všem zúčastněným. Beseda byla 
velmi zajímavá.

Snad mi prominete, že se v rekapitulaci vrátím ještě k měsíci 
září – na  jeho konci jsme si v  rámci tvořivé dílny v  knihovně 
s dětmi vyrobili veselé brože z fi lcu ve tvaru kočičky či ptáčka, 
šikovní zvolili i jiný, svůj osobitý, tvar. Moc se nám to líbilo a jsem 
ráda, že jsme mohli přivítat i některé nováčky. V pátek 6. října 
proběhlo další kreativní odpoledne. Tentokrát jsme vyrobili 
podzimní dekorativní věnečky vhodné např. na stůl či na po-
věšení na dveře. Všichni úžasně kombinovali přírodní materiály 
i s jinými pomůckami. Děkuji jim za návštěvu a těším se v pátek 
24. listopadu opět od 14:30, kdy si něco pěkného vytvoříme. 
Možná už s vánoční tematikou.

Od  března probíhala dětská čtenářská soutěž Lovci perel. 
Končit bude posledním říjnem, a proto se nám blíží její vyhod-
nocení. To se bude konat v knihovně v pondělí 13. listopadu 
od 15:30 hod. Ti nejlepší, kteří získají zajímavé ceny, dostanou 
ještě pozvánku. Samozřejmě však mohou přijít všichni, kteří se 
zapojili a rádi čtou. Nejspíš se tu najde něco malého i pro ně.

V  sobotu 25. listopadu si nenechte v  kulturním domě ujít 
od 19:30 opět zajímavý fi lm a po něm dobrou muziku. Srdeč-
ně vás zve Filmový klub Přibyslav.

Během následujícího měsíce se můžete v  knihovně těšit 
na  nové knihy. Věříme, že se vám trefíme do  vkusu. Pokud 
máte někdo tip na zajímavý titul, můžete nám ho sdělit a my 
k tomu budeme při příští objednávce přihlížet (někteří vědí , že 
už to tak funguje vlastně teď). Za zajímavé podněty jsme rádi. 
A i z toho důvodu se v příštím občasníku objeví krátký dotazník, 
spíše anketa, týkající se právě knihovny a toho, co vám může 
nabídnout, co můžeme zlepšit, jak vám více vyjít vstříc. Už teď 
se těšíme na vaše názory a přání.

Většině návštěvníků knihovny, kteří by měli zájem a  potře-
bovali to, nabízíme donášku knih. Pokud o této možnosti ješ-
tě nevíte, zmiňuji ji ještě touto formou. Jestliže máte problém 
(nemoc, potíže s chůzí apod.) dostavit se do knihovny, ozvě-
te se telefonicky na čísle 569 484 257 a domluvili bychom se 
na řešení. Není problém vám knihy zanést domů či do domu 
s pečovatelskou službou.

Příjemný a slunečný podzim vám přejí všichni zaměstnanci 
KZMP.

Markéta Gögeová
knihovnice

Dětské kvízové 
okénko

Milí malí luštitelé, říjnový kvíz byl vyloženě těžký, co myslíte?!? I přesto ale správné odpovědi 
dorazily od našich stálic – Anetky a Barči. Jsou to velmi chytrá děvčata. Na Anetku čeká v knihovně 

odměna ještě za zářijový kvíz a přibude i za ten říjnový. I Barunka se může těšit na malou cenu.

Tak že bychom raději trochu ubrali a listopadový kvíz byl jednodušší? Posuďte sami.

Správné odpovědi můžete opět donést na papírku do knihovny se jménem, třídou a kontaktem na vás či 
rodiče, nebo je můžete zaslat na e-mail kzmpribyslav@email.cz – do předmětu uveďte „Dětské kvízové 
okénko“.

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

Těším se na odpovědi! :)

Markéta Gögeová
knihovnice

dovolte mi, abych Vás jménem všech účinkujících pozval na pěvecký koncert, který se uskuteční v so-
botu 4. listopadu 2017 v 15: 00 hodin v Kulturním domě v Přibyslavi.

Koncert bude jednou velkou vzpomínkou na paní učitelku Evu Bechyňovou. Účast 
přislíbilo téměř třicet jejích žáků a žákyň. Těšit se můžete například na Janu Hrocho-
vou (Štefáčkovou), Moniku Brychtovou, Janu Novákovou, Danielu Hamaričovou 
a mnohé další žáky, kteří se zpěvu věnují profesionálně. Na závěr koncertu vystoupí 
pěvecký sbor, složený z žáků, příznivců a obdivovatelů p. uč. Evy Bechyňové. Ne-
nechte si ujít tuto mimořádnou událost a přijďte si s námi zavzpomínat na úžasnou 
osobu, která toho pro přibyslavskou kulturu tolik vykonala.

Za všechny účinkující se na Vás těší 
MgA. Ondřej Štefáček

Vážení přátelé hudby a dobrého zpěvu zvláště,

Ráda bych Vás, milí spoluobčané, informovala o záležitosti, která se mi přihodila v loňském roce, a to 
17. 12. 2016, a nebylo to poprvé. 

Při mysliveckém honu, který se konal v blízkosti mého domu, mi padaly odražené broky ze střelby 
na můj oplocený pozemek a na svody okapů. Navíc mě myslivci viděli, že jsem s pejskem venku, a přesto 
tímto směrem stříleli.

Vím, že při honu může myslivec stát třeba na hranici honitby, ale musí střílet a mířit směrem od obydlí, 
silnice či zahrádek a chatek. V tomto případě to bylo přesně obráceně. Teď jen doufám, že se naši myslivci 
poučili a já nebudu zažívat opět strach o své zdraví a majetek.

Spravedlnosti a ani omluvy jsem se do dnešního dne, kdy píši tento článek, nedočkala. Dočkala jsem 
se jen výsměchu a výhrůžek soudem, že jsem si dovolila stěžovat.

Dávejte si proto pozor při podzimních a zimních procházkách v honitbě i po silnici, protože jak je vidět, 
člověk není v bezpečí ani za plotem svého pozemku.

O tom, že myslivecká stráž není pořád schopná zajistit zvěři klid v honitbě, už ani nepíši.
Jana Höferová

Blíží se čas mysliveckých honů
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Dne 29. června letošního roku uplynulo 10 let od jeho otevření. Přes všelijaké pro-
blémy (nebyl postaven objekt bufetu a různé stavební nedostatky) se nám podařilo 
nastartovat úspěšně etapu krásného areálu uprostřed města s vodními atrakcemi, 
opraveným altánkem, vzrostlými stromy a blízkými parkovacími místy. O parkování 
se zmiňuji z důvodu oblíbenosti koupaliště návštěvníky z okolí, hlavně ze Žďárska 
a Polenska, kteří se k nám rádi vracejí. Výhodou je dobudování sportoviště, cyklos-
tezky a  možnost ubytování v  některých třídách základní školy, včetně stravování 
ve školní jídelně, a nabízení letních soustředění sportovní mládeže. Proto jsme zde 
přivítali basketbalisty z Havlíčkova Brodu, Slaného, Poděbrad, volejbalisty z Brna, 
pozemní hokejisty z Prahy, házenkáře apod. Po těžkých trénincích se sportovci rádi 
osvěží na koupališti.  

Provoz koupaliště se řídí provozním a návštěvním řádem. Je tam možnost rozho-
dování o otevření a případném uzavírání dle momentálního stavu počasí, na kterém 
jsme hodně závislí. Z tohoto důvodu se trápíme i s nedostatkem školených plavčíků 

a brigádníků, protože zde je nepravidelná pracovní doba a nejistota výdělku. Ně-
kolikrát se stalo, že nástup do práce se odkládal z 8 hodin třeba na 13. hodinu, ale 
vzápětí brzy přišla nečekaná bouřka a dotyčná jela domů na kole v dešti do Vepřové 
s denním výdělkem 70,- Kč. Je tedy hodně těžké se rozhodnut o omezení provozu. 
Věřte mi, že nic nám nemůže udělat větší radost,  než hezké počasí a hodně zaplněné 
koupaliště. Mrzí nás subjektivní kritika některých místních návštěvníků, kteří se snaží 
vyvolávat „blbou náladu“ mezi ostatními. Otužilcům, mezi něž patří hlavně držitelé 
permanentek, stále umožňujeme i při celodenním uzavření koupaliště v nepříznivém 
počasí hodinové kondiční plavání.  

Chtěl bych poděkovat všem svým kolegům, kteří se zasloužili o to, aby naše kou-
paliště bylo vždy čisté a  upravené. Děkuji též vedení města za  osobní podporu 
i za fi nanční podporu na provoz a zvelebování areálu. Přeji koupališti a jeho obsluze 
i do budoucna hodně věrných a spokojených návštěvníků.

Zdeněk Matějka

Desáté výročí městského koupaliště 

Rádi bychom informovali obyvatele Přibyslavi a blízkého okolí, že ve středu 11. 10. 
byla vydána tisková zpráva organizace Arnika, kde byla naše společnost označena 
jako „skokan roku“ ve  znečišťování regionu díky produkci styrenu. K  zmiňované 
zprávě jsme vydali tiskové vyjádření, abychom zamezili šíření poplašných zpráv. 

ACO Industries, k.s., je strojírenskou fi rmou zaměřující se především na  zpra-
cování nerezového materiálu a  doplňkově na  výrobu polymerbetonových žlabů. 
Při práci s polymerbetonem opravdu dochází k uvolňování zmiňovaného styrenu. 
Styren však je nebezpečný pouze při přímém vdechování, karcinogenita tohoto 
prvku není prokázána ( jedná se pouze o potencionální karcinogen ze skupiny 2B). 
Dle samotné organizace Arnika poločas rozpadu styrenu je 7 – 16 hodin, poté je 
přeměněn na CO2.

Firma ACO Industries, k.s., bere závěry zprávy s  nejvyšší vážností a  prioritou. 
V tuto chvíli však můžeme konstatovat, že výroba odpovídá všem předpisům a bez-
pečnostním hygienickým normám. Pravidelné kontroly České inspekce životního 
prostředí jsou toho důkazem. Výpočet množství styrenu uvedený ve zprávě je usku-
tečněn dle Metodického pokynu ministerstva životního prostředí a  jeho skokový 
nárůst byl způsoben změnou metodiky výpočtu. Stále se ale pohybujeme významně 
pod zákonnými limity a  i  pod přísnějšími vnitrofi remními ACO limity. Co se týká 
emisí, norma pro Českou republiku u VOC (těkavé organické látky) je 80 mg/m3. 
ACO Industries, k.s., se pohybuje v rozmezí 40 – 60 mg/m3. Ve vnitřním pracovním 

Vyjádření firmy ACO Industries k.s. ke zprávě organizace Arnika

Dny pro seniory, které se konaly v minulém týdnu na všech pobočkách Senior 
Pointů, byly zakončeny páteční Seniorskou miniolympiádou. V Havlíčkově Brodě se 
sešlo k poměření sil ve sportovně společenských disciplinách celkem deset senior-
ských týmů z celého Kraje Vysočina. „Podporovat aktivní a zdravý život seniorů je 
jedním z cílů krajské seniorské koncepce. Jsem rád, že takovéto aktivity pořádáme 
a je o ně mezi našimi seniory zájem,“ sdělil k miniolympiádě náměstek hejtmana pro 
oblast sociálních věcí Pavel Franěk.

Na  slavnostním zahájení Seniorské miniolympiády se sešlo celkem deset pěti-
členných družstev včetně jejich doprovodu a celý organizační tým, který byl tvořen 
pracovníky havlíčkobrodského Senior Pointu a studentů Obchodní akademie a Ho-
telové školy Havlíčkův Brod. Studenti 2. ročníku se na své domácí půdě, kde celá 
olympiáda probíhala, stali nejenom organizátory, ale i rozhodčími jednotlivých dis-
ciplín. Šipky, kuželky, hod na plechovky, slalom a stavění pyramidy z kelímků, to vše 
museli zvládnout jednotliví členové týmů s co největším počtem bodů či v nejkrat-
ším čase. Nad hladkým průběhem sportovního klání dohlížela hlavní organizátorka 
a rozhodčí olympiády Ilona Loužecká, kontaktní pracovnice Senior Pointu Havlíčkův 
Brod. „Jsem ráda, že bylo možné za podpory kraje letošní ročník rozšířit i o další týmy 
z ostatních Senior Pointů. Od seniorů jsem zaznamenala velice kladné odezvy a již 
nyní se těší na další ročník. Za skvělou organizaci musím pochválit studenty, kteří se 
k seniorům chovali velice pěkně,“ zhodnotila průběh akce Ilona Loužecká.

Podtrženo, sečteno, ve 14:00 hodin bylo vše připraveno ke slavnostnímu vyhláše-
ní. Oceněni byly všechny zúčastněné týmy, poháry a medaile předali zástupci kraje 

Medaile na mezikrajské Seniorské miniolympiádě byly rozdány

prvním třem nejlepším. Bronz si odnesli senioři z týmu Energie Senior Pointu Havlíč-
kův Brod, na stříbro dosáhl tým Červení, složený z havlíčkobrodských turistů. Zlaté 
medaile a pohár si odnesl tým Modrásků, který tvořila pětice seniorů z Přibyslavi. 

Veronika Vykoukalová

prostředí se měří tzv. PEL (přípustný expoziční limit). Ten norma pro ČR stanovuje 
v množství 100 mg/m3, ACO produkuje pouze 34 mg/m3.

Zaměstnanci ani okolí fi rmy nejsou na  zdraví nijak ohroženi. Na  dílně je dnes 
samozřejmostí vzduchotechnika, která přivádí čerstvý vzduch a zároveň udržuje op-
timální teplotu na pracovišti. Několikrát za hodinu se vymění celkový objem vzduchu 
v hale. Jelikož styren má poměrně rychlý poločas rozpadu, není v žádném případě 
ohroženo ani okolní obyvatelstvo města.  

ACO má k  dnešnímu dni zavedena přísná bezpečnostní opatření ve  výrobě 
polymerbetonu, jakými jsou pravidelné kontroly zaměstnanců u  lékaře (speciál-
ní měření vůči styrenu), instalovaná vzduchotechnika (2012), pravidelné měření 
koncentrace styrenu na pracovišti (poslední měření 6 ppm, strategický cíl skupiny 
ACO 3 ppm, norma 23,5 ppm), celoskupinový odborný tým pro zavádění zlepšení 
pracovního prostředí ve všech ACO výrobách,  apod.

Firma dlouhodobě nebere téma styrenu na lehkou váhu. Na konci září se konal 
mezinárodní meeting, kde holding řešil další možnosti zlepšování pracovního pro-
středí a snižování emisí.

V příštím roce je naplánována další optimalizace výrobního procesu pro ochranu 
pracovního prostředí v celkové hodnotě investice 500 tisíc korun.

Naším dlouhodobým cílem je trvalá rovnováha mezi podnikáním, regionem 
a přírodou.

Zuzana Siwková
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Stalo se tak před 760 roky, dne 5. listopadu 1257. 
V tento den „vznešený baron českého krále“ Smil z Lich-
tenburka sepsal důležitou listinu, díky které bezpečně 
víme, že k  jeho majetkům v  tomto koutu Vysočiny pa-
třila i Přibyslav. Tehdy sloužila nejen jako strážní místo 
zajišťující bezpečnost na spojovací cestě mezi stezkami 
Libickou a Haberskou, ale i jako sídlo horníků a kovko-
pů, kteří v jeho okolí dobývali  stříbrnou rudu.

Smil z  Lichtenburka patřil bezesporu mezi nejmoc-
nější české, moravské, ale i rakouské velmože 13. stole-
tí. Často bývá označován za nejbohatšího šlechtice své 
doby.  Za tuto pověst vděčí především dolům na stříbro 
na  svém panství. Jeho moc a  vliv daleko překračovaly 
hvozdy česko-moravského pomezí. Spíše než na  jeho 
majetcích bychom jej nalezli v  blízkosti panovnického 
dvora, kde se rozhodovalo o osudech celého království. 
Původem tento vysoce urozený šlechtic patřil do mocné-
ho rodu Ronovců, jehož příslušníci ve svém erbu nosili 
dvě zkřížené černé ostrve ve zlatém poli. Vynikal svou 
odvahou a rytířským uměním na turnajích, byl přímým 
účastníkem mnoha bitev. Dokonce se účastnil i jedné kří-
žové výpravy. V letech 1248–1249 došlo k povstání části 

šlechty proti králi - Václavu I. z rodu Přemyslovců. Protože se Ronovci přiklonili na stranu krále, byli po potlačení 
povstání odměněni funkcemi i majetkem. Smil Světlický, později nám známý jako Smil z Lichtenburka, dostal 
Lichtenburk – česky Lichnici - hrad i panství. Zastával sice hodnost purkrabího v Praze, ale i nadále se psal s pří-
domkem de Sitavia (z Žitavy). Rozhodl se však zbudovat si rodové sídlo ve východních Čechách. Oženil se s třetí 
dcerou Přibyslava z Křižanova - Alžbětou. Sňatkem s ní se stal švagrem významných velmožů - Havla z Lemberka 
a Bočka z Obřan, kteří měli za manželky její starší sestry - Zdislavu a Eufemii. (Zdislavu papež Jan Pavel II. v roce 
1995 svatořečil a dnes je ofi ciální patronkou litoměřické diecéze.)

Smil setrvával ve službách nejen krále Václava I., ale i jeho syna Přemysla Otakara II. Ve zdejším kraji je považo-
ván i za jednoho ze zakladatelů hned dvou cisterciáckých klášterů - ve Žďáře nad Sázavou a v Pohledu. (V Pohledu 
přiměl německé rytíře, aby se v jeho vsi vzdali farních práv k pohledskému kostelu. )

Jeho tělesné ostatky spočívají od roku 1269 v konventním chrámu Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše 
cisterciáckého kláštera ve Žďáře nad Sázavou. Anna Šauerová

Překlad listiny Smila 
z Lichtenburku 
z 5. listopadu 1257

„Všem v Kristu věrným, jak 
budoucím tak přítomným Smil z Lich-
tenburka, přítomnou listinu, navždy 
platnou. Pokud žije písmo, žije i skutek 
písmu svěřený, zapomenutí nebere život 
činu, jehož paměť přítomné písmo znovu 
uvádí v život. 

Proto chceme, aby bylo známo všem, 
kdož budou přehlížeti text přítomného 
listu, že my mezi všemi stupni řádů, cis-
terciácký řád zvláštním ohledem přízně 
provázejíce pro čiré a ustavičné rozjímá-
ní církevních hodinek i pro opravdovou 
řádu toho kázeň, i pro uctivost k činům 
lásky, totiž pohostinství, obzvláště i pra-
vého soucitu s  bližním, kteréž v  témž 
řádu od jeho založení Otci, neustávají. 

Majíce též na  zřeteli, že jest radno 
a prozřetelno v tomto pomíjejícím živo-
tě, toliko pokání vyhraženému, o  život 
budoucí pečovati, desátek ze všech dávek 
a  důchodů, který my přijímáme, nebo 
by dědicové naši na budoucno přijali, ze 
stříbrných dolů v Brodě, Bělé, Šlapanově 
a Přibyslavi, ano také kdekoliv dolování 
bude na všech částech našeho dědictví se 
souhlasem našeho syna Jindřicha a bratra 
našeho Častolova, řádu svrchu řečenému 
v  almužnu udělujeme, určujíce třetinu 
téhož desátku konventu a  bratřím ze 
Sedlce, třetinu v Hradišti a zbývající tře-
tinu ve Žďáru, aby ji z ruky naší, pokud 
živi budeme a z rukou dědiců našich, až 
dluh těla našeho splatíme, každoročně 
přijímali. 

Doufáme zajisté, že jejich osvedče-
ná zbožnost s  Bohu milou bedlivostí 
na modlitbách nejenom nám, nýbrž také 
předkům i  nástupcům našim, má býti 
spasitelnou přímluvou k dosažení odpuš-
tění poklesků. 

Aby však o  tomto darování svrchu ře-
čeným konventům nemohla vzniknout 
v  budoucnosti nejasnost nebo něčí po-
chybnost, tuto listinu jsme vyhotoviti 
dali, stvrzenou záštitou pečetě naší. 

Svědky této věci jsou kaplani naši 
Jindřich, Jakub a  Valentýn, Bohuslav 
rytíř z  Chuchel, Jiřík z  Jeníkova, Petr 
z Krchleb, Zachariáš z Kounic, Massu-
na z  Ústí, Vavřinec z  Ledečka, Zvěst 
z Dědic, Bohuslav z Bojman, Zulezlaus 
z  Bojman, Beneda z  Markvartic, Petr 
z  Ostrova, Hous z  Licoměřic, Radosta 
z Turkovic, Havel z Lipoltic, Martkvar 
z Klešic, Lutherus ze Suchdola, a mnozí 
další. 

Dáno v Sedlci od Vtělení Páně 1257 pá-
tého dne vstupujícího měsíce listopadu.“

První písemná zmínka o Přibyslavi

m, jak 

V  rámci aktivit přibyslavské výstavy ovoce, ze-
leniny, medu a  brambor byli přibyslavští včelaři 
potěšeni přinejmenším dvakrát. Poprvé oceněním 
dlouholetého člena a bývalého předsedy včelařské 
organizace pana Blahoslava Haška. Ze srdce mu 
gratulujeme k Ceně města Přibyslavi!

Podruhé byli včelaři potěšeni zájmem veřejnosti 
o soutěž medu. Soutěž o nejchutnější med zařadili 
včelaři jako novinku letošní výstavy. Soutěže se zú-
častnilo 122 hlasujících. Místní včelaři vložili do sou-
těže 7 vzorků letošního medu. Hodnotitelé měli za úkol vybrat tři medy, které považují za nejchutnější. Odborníci 
posuzují u medu chuť, vůni a barvu. Protože hodnotili laici, vybírali pouze podle své chuti. Podle reakcí návštěv-
níků jim ochutnávka přinesla nevšední zážitek z  toho, jak pestrá může být nabídka medů z Přibyslavi a okolí. 
Včelaři představili medy rozličných barev, chutí a konzistence. Ale také si návštěvníci zkusili, jak je těžké mezi tolika 
skvělými medy rozlišit jednotlivé chutě a odstíny sladkosti. Jedním z návštěvníků, který se hodnocení zúčastnil, 
byl i dlouholetý činovník Českého svazu včelařského v Havlíčkově Brodě a profesionální včelař Jiří Sláma. Ačkoliv 
stejně jako ostatní hodnotitelé ochutnával ze sklenic bez určení druhu medu, včelaře a místa, dokázal přesně 
určit druh medu.  Dokonce prokázal zkušenost s chutěmi zákazníků, když označil med sbíraný pravděpodobně 
na pohankovém poli jako ten, který kvůli své zvláštní chuti bude laiky spíše odrazovat. A měl pravdu. Z výsledků 
hodnocení návštěvníků je také zřejmé, že ani zkušenost včelaře nemá vliv na chuť medu, ale že včelař či včelařka je 
jen přítelem včel. Včelař vytváří podmínky, ale med je věcí včel. Med, který návštěvníkům výstavy nejvíce chutnal, 
byl med od včel paní Šimanovské (vzorek č.1),  pana Málka (vzorek č.2)  a pana Koči (vzorek č. 3). 

Děkujeme včelařům z Přibyslavi, kteří poskytli med do soutěže,  a organizátorům soutěže a zejména návštěvní-
kům výstavy, kteří se do soutěže zapojili.

Zvláštní poděkování patří paní Henzlové z Dobré, která dvě desítky let se včelaři spolupracovala. Připravovala 
krásné a  chutné medové perníčky pro výstavu i  jiné příležitosti a  každoročně hostí včelaře na  výroční schůzi 
v hostinci v Dobré. Přejeme jí hodně zdraví do dalších let!

text: Eva Kučerová
foto: Ivo Havlík

Soutěž medu 
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Na letošní rok připadá jubileum narození Zachariáše 
z Hradce. Přesné datum příchodu na svět nejvýznam-
nějšího představitele české renesanční šlechty a mar-
krabího moravského panství není známo. Převážně se 
uvádí rok 1527, i když některé prameny mluví o roce 
předchozím.Nicméně většina historiků a genealogů se 
shoduje na uvedeném datu. 

Proto se letos v Telči, ve městě, které k neobyčejné 
kráse Zachariáš z  Hradce vystavěl, konaly velkolepé 
oslavy 490. výročí narození „pána z Růže“.

Zachariáš v Telči zemřel 4. února 1589, dožil se tedy 
62 let. Pohřben je na  telčském zámku v  kapli Všech 
svatých. 

Přispěl podstatnou měrou k  tomu, že Telč byla 
na  konci 20. století zapsána do  Seznamu světového 
kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

S erbem zlaté pětilisté růže
Páni z Hradce patřili k rozrodu Vítkovců. Starým čes-

kým rodem byli prostřednictvím Vítka z Prčic.
Jako erb používali zlatou pětilistou růži v modrém 

poli. Rodové statky měli především okolo jižní česko-
moravské hranice s „hlavními“ městy Jindřichův Hra-
dec a Telč. 

Po  celou dobu svého trvání tento rod patřil mezi 
nejvlivnější a  nejbohatší šlechtické dynastie českého 
království a těsně spolupracoval se svými příbuznými 
- Rožmberky.

V roce 1560 se šlechtici zalíbilo 
v Přibyslavi

Od roku 1553 Zachariáš a jeho manželka Kateřina 
z Valdštejna, se kterou se v  tomto roce oženil v Pol-
né, drželi Polnou a Přibyslav, byť trvale sídlili v Telči. 
V roce 1562 koupili a k panství připojili vesnici poblíž 
Přibyslavi - Sázavu. 

Pavel Juřík v Encyklopedii šlechtických rodů (Univer-
sum, 2014) píše: „Ve 26 letech se Zachariáš z Hradce 
oženil s bohatou Kateřinou z Valdštejna, která mu vě-
nem přinesla panství Polná a Přibyslav se stříbrnými 
doly. Manželé měli láskyplný vztah, jak ukazuje kores-
pondence, kde manželku nazývá „svú milú Kačenku“.

V  roce 1560 manželé v  Přibyslavi vystavěli nový 
zámek. Vztah Zachariášovy manželky Kateřiny k Při-
byslavi nebyl náhodný. V  roce 1515 prodal Hynek 
Boč ek přibyslavské panství Mikuláši mladšímu Trč kovi 
z Lípy. Ten se však neměl k zaplacení celé ceny a tak 
panství převzal a  odkoupil jeho bratr Burian Trč ka 
z Lípy.

Rod Trč ků  z  Lípy v  roce 1538 prodal přibyslavské 
a  polenské panství Karlovi z  Valdštejna a  na  Skále. 
Po jeho smrti spravovala panství jeho manželka Eliška 
z Postupic. Právě ona v roce 1553 provdala svou dceru 
Kateřinu za Zachariáše z Hradce.

V roce 1571 Kateřina zemřela. Polovinu panství zdě-
dil odkazem v  závěti její syn Menhart Lev z  Hradce. 
Po  jeho smrti (1579) připadlo celé panství jeho otci 
Zachariášovi z Hradce.

V Přibyslavi sepsal poslední vůli 
Koncem roku 1585, tedy čtyři roky před smrtí, ne-

mocný Zachariáš na zámku v Přibyslavi sepsal posled-
ní vůli a  Polnou, Přibyslav i  Ronov nad Sázavou dal 
připsat své druhé manželce Anně Hradecké ze Šlejnic. 

Po  Zachariášově smrti v  roce 1589 se závěť nepl-
nila hladce. O polensko-přibyslavské panství usiloval 

Před 490 lety se narodil zakladatel zámku Zachariáš z Hradce
V Přibyslavi sepsal závěť, ale nebyla respektována

Zachariášův synovec Adam II. z Hradce (1549-1596), 
toho času komorník synů císaře Maxmiliána II. Vznikly 
z  toho spory, které nakonec ve  prospěch Adama II. 
vyřešil sám císař Rudolf II.

Neuznaný kšaft 
Adam II. z Hradce po smrti svého strýce Zachariáše 

z Hradce předvedl svoji chamtivost. Spojil se svým pří-
buzným, Vilémem z Rožmberka, a žádal ho o odborné 
posouzení svých vyhlídek na uzurpaci celého Zacha-
riášova dědictví. Úmyslně neuznal platnost Zachari-
ášova kšaftu, kterým jeho strýc rozdělil své dědictví 
na dvě části. 

Podle tohoto posledního pořízení první část zahrnu-
jící panství Telč měl dostat Adam II. z Hradce. Druhou 
polovinu, včetně zámku v Přibyslavi, Zachariáš odká-
zal své druhé manželce Anně Hedvice Hradecké ze 
Šlejnic a své dceři Kateřině z Hradce. 

Adam II. se však po smrti svého strýce zmocnil celé-
ho Zachariášova majetku. Jeho kroky v boji o strýcovo 
dědictví Vilém z  Rožmberka odsouhlasil jako opráv-
něné. Ubezpečil jej, že stojí za vším, co Adam udělal 
a udělá.

Poslední potomek rodu zámek prodal 
Žejdlicům

Polná a Přibyslav tak přece jen připadly Adamovi II. 
z Hradce, musel však vdovu Annu Hradeckou fi nančně 
odškodnit. 

Problém mu to nedělalo, patřil mezi nejbohatší 
šlechtice v  Království českém. Dokud majetek ne-
prohospodařil a katastrofálně se nezadlužil, v součtu 
svého jmění mezi všemi šlechtici zaujímal třetí místo 
(za Vilémem z Rožmberka a Jaroslavem z Pernštejna). 

Dne 24. listopadu 1596 Adam II. z Hradce zemřel 
v postavení nejvyššího purkrabí pražského a rodinné 
statky zdědil jeho jediný syn a poslední potomek toho-
to rodu - Jáchym Oldřich z Hradce. Ten celé polensko-
-přibyslavské panství, včetně přibyslavského zámku, 
takřka obratem prodal Žejdlicům. 

Když Jáchym Oldřich, neduživý epileptik přezdívaný 
Hrbáček, v roce 1604 skonal, páni z Hradce vymřeli po meči.

Nový vlastník - kardinál Ditrichštejn
Protestantský rod Žejdliců po osudové bitvě na Bílé hoře postihly zdrcující konfi skace. Majetek jim byl zabaven 

a za půl ceny ho získal obratný katolický kardinál František Ditrichštejn. Takzvaný „moravský Richelieu“ se stal 
novým majitelem přibyslavského zámku.

Ale to je již jiná kapitola. 
Ivo Havlík

 ZÁMEK V PŘIBYSLAVI stojí od roku 1560, z leteckého záběru je patrné, 
že má dvě uzavřená nádvoří. Foto: Ivo Havlík

 ZACHARIÁŠ Z HRADCE na obraze, který ve své expozici 
má státní hrad a zámek Jindřichův Hradec. Kastelán Miroslav 

Malík uvedl, že plátno je pravděpodobně kopií od Jana See 
(1799 - 1875), který byl správcem černínského panství a tvořil 

kopie některých šlechtických podobizen. V centrální evidenci 
zámeckého a hradního mobiliáře je vznik obrazu datován 

první polovinou 19. století. Fotoreprodukce obrazu: Ivo Havlík
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Mimořádně zdařilé letošní Nocturno mělo tři nezapomenutelné špičky.
První byla vernisáž fotografi í Jindřicha Štreita, o  druhou se postaral cestovatel 

Marek Orko Vácha a třetí pečetila zpěvačka Radůza.

Jindřich Štreit je po  Josefu Koudelkovi ve  světě dnes nejznámějším českým fo-
tografem. Do Přibyslavi v předvečer Nocturna přicestoval až z Řecka, kde otevíral 
jinou svoji výstavu. Na pražském letišti ho čekal přibyslavský galerista Luboš Janá-
ček a  fotografa do  našeho města dovezl. Bez odpočinku po  cestě Štreit ve  farní 
stodole neúnavně měnil rozmístění velkoformátových snímků tak, aby jeho cyklus 
Kde domov můj vyzněl nejlépe. Byl to zážitek sledovat legendu sociální fotografi e, 
poslouchat jeho glosy, úvahy a  vnímat, jak mu záleží na  stěží postřehnutelných 
souvislostech, na každém detailu.

Kde domov můj?
„Štreit čtyři roky hledal cestu k lidem bez domova, kteří žijí na okraji společnosti. 

Navazoval s nimi křehká přátelství a oni se pak nechali fotografovat,“ zaznělo v České 
televizi na okraj stejné výstavy v Praze. 

Na vernisáži v Přibyslavi, kam byla kolekce převezena, Štreit osudy konkrétních 
bezdomovců ozřejmil jako tragické. Někteří již nežijí, v ústraní je potkala smrt z hla-
du, zimy, vyčerpání a dokonce z násilí. 

O hudební doprovod vernisáže se postarala na klavír Hana Loubková a na saxo-
fon Jan Klusáček. Nechtěnou shodou okolností to vyšlo tak, že koncertoval pod fo-
tografi í muže bez domova, jemuž zbyly alespoň housle a hraje na ně, sám pro sebe.

„Expozice výstavy v  Přibyslavi vyznívá lépe než v  Praze, otlučená omítka staré 
stodoly tvoří lepší pozadí, než primalexem vybílená zeď galerie,“ řekl fotograf.

Krajina jako zrcadlo duše
Zřejmě dosud nikdy nebyla klubovna přibyslavské fary tak plná, jako v čase před-

nášky Marka Orko Váchy. Začátek měl zpoždění, přinášely se další a  další židle 
a lavice, přesto mnozí poslouchali až na schodech, aniž by na vypravěče viděli. 

Farář lechovické farnosti, vikář akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Sal-
vátora v Praze, přednosta Ústavu etiky 3. lékařské fakulty a cestovatel očekávání 
posluchačů, z nichž někteří do Přibyslavi přijeli zdaleka, nezklamal. Ani svým viděním 
světa a krajiny jako zrcadla duše, ani životní fi lozofi í.

Návrat na scénu
Šansoniérka Radůza, vlastním jménem Radka Vanková, dnes Urbanová, v  rov-

něž zcela plné farní stodole zpívala a hrála na akordeon po několik měsíců dlouhé 
přestávce. 

Právě v Přibyslavi se vrátila na scénu. V  lednu fanoušky oslovila přiznáním ko-
lapsu: „Moji milí! Nádoby, v nichž spočívají naše duše, jsou jen křehké skořápky, 
a praskliny, jež v posledních měsících utrpěla ta moje, mne nutí, abych se stáhla 
do své ulity a dala jí čas k zesílení. Pevně doufám, že se budu moci brzy vrátit a opět 
vám věnovat všechny síly“. 

Návrat se konal v  Přibyslavi. Jaká čest! Jeviště a  hlediště ve  stodole si při něm 
rozumělo, svědčily o tom přídavky a dlouhý aplaus.

Nepřálo jen počasí
Nikoli jen pro úplnost dodejme, že v rámci Nocturna vystavoval své fotografi e Pa-

vel Bezděčka, hudební workshop pod názvem Rytmus je v každém z nás uspořádal 
Standa Vít, Houpací pohádky sehráli Dominik Linka a Diana Čičmanová, o dobro-
družné cestě do Arménie a Gruzie vyprávěli Ondřej Lehrl, Pavel Málek a Josef Halík 
a pozdě v noci hrály kapely Znouzecnost a Psychohlína.

Žel, letošnímu Nocturnu v sobotu 23. září vládl chlad a z nebes tekl studený déšť. 
Ale kultura přírodní nečas zvládla. 

Klobouk dolů, že festival vysoké kulturní a společenské úrovně a pestré všehochu-
tě umí uspořádat skupina nadšenců kolem přibyslavské farnosti pod vedením faráře 
Pavla Sandtnera a aktivního Petra Málka, jinak mistra tesaře. Malý tým lidí odvede 
zdarma práci, za kterou by si o tučný honorář řekla agentura.

Ivo Havlík
Snímky autora

Pestré Nocturno mělo tři vrcholy: 
Štreit, Vácha, Radůza

 Fotograf Jindřich Štreit ve farní stodole vystavil cyklus Kde domov můj, soubor 
velkoformátových fotografií byl do Přibyslavi převezen z Prahy, 

vyšel také knižně a byl prohlášen za Knihu roku 2017

 Marek Orko Vácha přednášel a besedoval ve farní klubovně, 
všichni posluchači se dovnitř nevešli 

 Šansoniérka Radůza se na pěveckou scénu vrátila po dlouhé přestávce právě v Přibyslavi 

Uzávěrka příštího čísla 20. 11. do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 30. 11. 2017)
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NEJMLADŠÍ DĚTI 2011 a mladší
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Čas [min] BODY

1. Kasalová Karolína 2011 01:11 100
2. Musil Josef 2013 01:19 95
3. Ptáčková Sára 2011 01:23 90

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

1. Peňázová Kristýna 2006 02:45 100
2. Havlíčková Denisa 2009 02:54 95
3. Ptáčková Petra 2007 03:04 90

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

1. Havlíčková Tereza 2003 4:05 100
2. Burdová Lucie 2004 4:34 95

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

1. Havlíček Radek 2006 02:39 100
2. Šrámek Matěj 2009 02:56 95
3. Flekal Jakub 2006 03:18 90

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

1. Hladílková Anna 2012 2:09 100
1. Loužecká Rozálie 2012 2:09 100
3. Řezníková Emma 2012 2:10 90

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

1. Ptáčková Petra 2007 7:17 100
2. Loužecká Amálie 2008 7:31 95
3. Havlíčková Denisa 2009 7:42 90

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

1. Havlíčková Tereza 2003 6:09 100
2. Burdová Lucie 2004 6:15 95
3. Loužecká Terezie 2003 6:45 90

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

1. Šrámek Matěj 2009 6:50 100
2. Losenický Petr 2006 7:12 95
3. Flekal Jakub 2006 7:30 90

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

1. Havlíček Marek 2004 6:30 100

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

K s okolovně dorazilo 23 závodníků, kteří poměřili vytrvalost v běhu. Nejmladší 
děti běžely cca 400 m, mladší kategorie 800 m a nejstarší  1200 m.

10. disciplína
PŘESPOLNÍ BĚH 1. 10. 2017

25 dětí dorazilo na cyklistický závod, který jsme zařadili na polovinu měsíce října. 
Nejmladší děti jely vzdálenost cca 500 m, ostatní kategorie pak 4000 m.

3. disciplína
CYKLISTIKA 15. 10. 2017

Přibyslavský dvanáctiboj 
JUNIOR 2017
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Pan Ton Broekmans, který je trenér dorostenecké kategorie v  Mooku, předal 
trenérům dorostenecké kategorie SK Přibyslav fotbalový míč a popřál jim mnoho 
štěstí a sportovních úspěchů.

Klub kopané SK Přibyslav vychovává fotbalovou mládež od  nejútlejšího věku. 
Do  oddílu se mohou hlásit pětiletí chlapci a  také děvčata. Jak driblovat s  míčem 
a vystřelit na branku vyučují Petr Svoboda a Radek Křesťan. Tréninky probíhají každé 
pondělí a středu odpoledne, zájemci o nejpopulárnější kolektivní sport jsou vítáni. 
Zápasy tzv. fotbalové přípravky se hrají na  výseči travnatého hřiště o  rozměrech 
20 x 30 m. V poli se kromě brankáře střídají čtyři hráči.

Text a foto: 
Ivo Havlík

 V Přibyslavi se hrálo neobvyklé přespolní derby. Pětiletí reprezentanti města hostili 
předškoláky z Velké Losenice. Domácí nastoupili v dresech kartonážky Apoly.

Kopanou v Přibyslavi začali hrát 
i předškoláci

Není mnoho městeček velikosti Přibyslavi, které mají dva fotbalové kluby. A ještě 
méněkrát mají příležitost utkat se o soutěžní body spolu. 

V neděli 15. října se pod Žižkovým dohledem odehrálo utkání okresního přebo-
ru Havlíčkobrodska v kopané, proti sobě nastoupila rezerva SK Přibyslav a Sativa 
Keřkov.

Zápas skončil smírně 1:1. První gól dali „bramboráři“, domácí vyrovnali. Diváků 
přišlo přibližně půl napůl, hlasitější byli fanoušci z  Keřkova, slyšet byla zejména 
ženská část publika.

Po  utkání příznivci obou týmů na  hřišti poseděli při krásně zapadajícím babě-
-letním slunci. 

V době uzávěrky listopadového vydání občasníku SK Přibyslav B zaujímala třetí 
příčku okresního přeboru Havlíčkobrodska, Sativa Keřkov byla na 13. místě před 
posledním mužstvem tabulky Golčovým Jeníkovem a na jaře ji čeká boj o záchranu 
v soutěži.

Text a foto: 
Ivo Havlík

 Snímek zachytil brankáře SK Přibyslav Josefa Zvolánka v neobvyklém souboji 
o míč s útočníkem Sativy Keřkov Adamem Kuncem

„Bramboráři“ jeli k Žižkovi, do Keřkova 
se vrátili s bodem

V utkání dvou soupeřů, kteří svá hřiště kropí vodou z řeky Sázavy, bylo úspěš-
nější mužstvo z dolního konce Havlíčkobrodska. Zápas SK Přibyslav - FK Kovofi niš 
Ledeč nad Sázavou skončil 1:2. Jedinou branku poražených vsítil Lukáš Adamec. 
Vyrovnávací gól Přibyslavi v dramatickém závěru utkání nebyl uznán pro postavení 
mimo hru. 

Hrálo se za vytrvalého deště před návštěvou 150 diváků. Pokutová území se pro-
měnila v bahno a silně špinavé dresy hráčů nebude snadné vyprat.

Pro dlouho očekávané vítězství si přibyslavské mužstvo muselo zajet až do Jaro-
měřic nad Rokytnou, na hřišti posledního celku soutěže vyhrálo 1:6 (0:4). 

Dvě poslední utkání podzimu se hrála již po uzávěrce tohoto vydání občasníku. 
Náš klub doma ještě hostil Košetice a poslední říjnovou neděli zajel do Okříšek. 

V  krajském přeboru Vysočiny SK Přibyslav dvě kola před podzimním závěrem 
krajského přeboru zaujímala 12. místo ze čtrnácti soupeřů. 

Text a foto: 
Ivo Havlík

 Závar před přibyslavskou brankou v posázavském derby 
SK Přibyslav - Kovofiniš Ledeč nad Sázavou

Fotbalisté SK Přibyslav posázavské 
derby v dešti prohráli
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V pořadí sedmý závod seriálu Mistrovství ČR v biketrialu se jel 23. 9. 2017 v Březové u Sokolova. Závod se jel na tři 
kola a v každém z nich čekalo na jezdce šest obtížných, ale krásných sekcí. Osmnáct bodovaných sekcí dokonale prově-
řilo fyzičku všech jezdců. V kategorii Junior startoval i Marek Pochtiol (Trial klub Žižkovo Pole), který má tuto destinaci 

velmi oblíbenou. V samotném závodě obsadil 1. místo a upevnil si tak 
vedoucí postavení v celém seriálu.

7. 10. 2017 se pak jel v Blansku osmý závod, pro Marka letošní po-
slední, jelikož opravdu ten poslední v Brně letos vynechává. Na startu 
se sešla téměř stovka jezdců. Na mokré a blátivé trati Mára potvrdil 
svoji letošní neporazitelnost v kategorii Junior a s přehledem zvítězil. 
Osm startů, osm vítězství znamená obhájení loňského titulu Mistra 
České republiky.

Vedle závodů v  biketrialu ( jezdí se pod motocyklovou federací), 
se jezdí i závody v cyklotrialu (pod cyklistickou federací) - jiný název, 
trochu jiná pravidla, ale jezdí se na stejných kolech. Dne 30. 9. 2017 se 
jel v Českých Budějovicích již desátý závod Českého poháru mládeže do 16 let a 14. 10. 2017 ve Veselí na Moravě jedenáctý, 
fi nálový závod. Marek startující poslední rok v kategorii Kadet v obou závodech zvítězil a obhájil celkové loňské prvenství.

Na  základě výsledků v  letošní sezoně byl Marek nominován ČSC na  mistrovství světa, které se koná ve  dnech 
6. 11. - 12. 11. 2017 v  čínském Chengdu. Jako nejmladší účastník kategorie Junior tam jede hlavně sbírat zkušenosti. 
Přejeme hodně štěstí. 

Jaroslav Pochtiol

Biketrialová sezona pomalu končí
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Pneuservis  - otevírací doba:   
 

 říjen - listopad 
 

Po – pá:  7.00 – 16.30 
So:           8.00 – 11.00 

 
Pneuservis  PRAKTIK         tel.:  602 817 595 
Ivo Šimanovský                     mail: info@pneupraktik.cz 
Hesovská 161 
582 22 Přibyslav 
 
- prodej pneumatik 
- profesionální opravy pneumatik 
- sezónní uskladnění pneumatik 
- TPMS – sledování tlaku v pneumatikách 
 

Máme nové telefonní číslo 
 

      602 817 595 
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Obec Věžnice Vás srdečně zve na 

Vánoční koncert 

Františka Nedvěda 

      a skupiny Tiebreak 

pátek 15. prosince 2017 od 19,00 hodin 
sál Kulturního domu ve Věžnici (HB) 

Vstupné v předprodeji 130,- Kč, na místě 160,- Kč, 

Rodinné a seniorské vstupné 120,- Kč  
 
 

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

 Perníková náves paní Marie Henzlové Foto: Ladislav Hladík
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Přibyslavský občasník – periodický tisk územního samosprávného celku – 11/2017, číslo 323. Vydává město Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav. Redakční rada PO: Michael Omes (předseda RR), Zdeňka Valnerová, Emílie Veselá, 
Mgr. Anna Šnýdlová a Mgr. Anna Šnýdl Doubková. Evidenční číslo MK ČR E 16788. Odpovědnost za vydavatele má Rada města Přibyslav. Fotografie: z archívů přispěvatelů. Příspěvky vyjadřují názory autorů a nemusí být totožné se stanoviskem 
vydavatele a redakční rady. Redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla – 20. 11. 2017 do 12.00 hodin. Adresa redakce: KZMP, Bechyňovo náměstí 45, 582 22 Přibyslav, 
e-mail: obcasnik@pribyslav.cz. Sazba a tisk GRAFIES a.s. Hlinsko podle grafického návrhu V. Judy, náklad 1670 výtisků

KZM Přibyslav
I N F O R M U J E

– od 1. listopadu 2017 Burza knih – sleva až 100 % Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. listopadu 2017 Rozmístění kontejnerů na bioodpad/viz rozpis Město Přibyslav a okolí Mě Ú Přibyslav
– od 1. listopadu 2017 Městské muzeum uzavřeno Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. listopadu 2017 Výstava fotografi í- 2 výstavy  -  J. Štreit & P. Bezděčka Město Přibyslav Janáček galerie, KZMP 
– l. listopadu 2017 Svátek všech svatých/viz pozvánka ŘK kostel Přibyslav ŘKF Přibyslav
– 2. listopadu 2017 Památka všech věrných zemřelých – Dušičky Město Přibyslav ŘKF Přibyslav
– 3. listopadu 2017 v 19.00 h. DP – Ani za milion!/ SD Schod Chotěboř Sál kulturního domu KZM Přibyslav
– 4. listopadu 2017 v 15.00 h. Pěvecký koncert k poctě E. Bechyňové Sál kulturního domu KZM Přibyslav
– 4. listopadu 2017 v 19.00 h. DP – Pro nemoc zavřeno/ DS JenTak Havl. Borová Sál kulturního domu KZM Přibyslav
– 5. listopadu 2017 v 9.00 h. Dvanáctiboj Junior/Vrhačský trojboj Hřiště Nerudova ul. MS ČĆK Přibyslav
– 6. listopadu 2017 od 8.30 h. V knihovně si můžeme i hrát Kurfürstův dům KVC Harmonie, KZM Přibyslav
– 11. listopadu 2017 Výstava fotografi í -  J. Štreit & P. Bezděčka/ukončení Město Přibyslav Janáček galerie, KZMP 
– 11. listopadu 2017 v 19.00 h. DP – Trhák/DS Ochotníci z Novoměstska N.M. na Mor. Sál kulturního domu KZM Přibyslav
– 12. listopadu 2017 v 16.00 h. Svatomartinský lampionový průvod Parket v Dobré KVC Harmonie Přibyslav
– 13. listopadu 2017 v 15.30 h. Lovci perel – vyhodnocení soutěže Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 16. listopadu 2017 od 13.00 h. Bezplatná Alzheimer poradna Sál radnice města Mě Ú Přibyslav
– 16. listopadu 2017 od 16.00 h. Než přijde Alzheimer/ přednáška Radnice města Mě Ú Přibyslav
– 17. listopadu 2017 v 18.00 h. Mše svatá P. Dmytro Romanovsky – novokněz Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 17. listopadu 2017 v 18.00 h. Tradiční setkání – 28. výr. Sametové revoluce Bechyňovo náměstí MS ODS Přibyslav
– 18. listopadu 2017 v 9.00 h. Mše svatá v DPS Sál DPS ŘK farnost, PS Přibyslav
– 18. listopadu 2017 od 14.00 h. Pionýrský sedmikvítek/taneční soutěž Sál kulturního domu Pionýr s. z., KZM Přibyslav
– 18. listopadu 2017 v 17.00 h. Povodeň/setkání vodáků Sál ŘK fary ŘKF Přibyslav
– 23. listopadu 2017 ve 14.00 h. Členská schůze SPCCH ČR ZO Přibyslav Sál radnice města SPCCH ČR ZO Přibyslav
– 23. listopadu 2017 v 16.00 h. Koncert žáků ZUŠ, pobočka Přibyslav Sál ZUŠ ZUŠ Přibyslav
– 23. listopadu 2017 v 18.00 h. Ve vší počestnosti/divadlo pro dárce krve Sál Kulturního domu MS ČČK, DS Furiant, KZMP
– 24. listopadu 2017 ve 14.30 h. Dílnička pro každého/městská knihovna Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 24. listopadu 2017 od 15.00 h. Pravidelný monitoring Budova DPS MS ČČK Přibyslav
– 24. listopadu 2017 v 18.00 h. DP - Ve vší počestnosti/DS Furiant Přibyslav Sál Kulturního domu KZM Přibyslav
– 25. listopadu 2017 od 13.00 h. Vánoční výstava Starý špitál KVC Harmonie Přibyslav
– 25. listopadu 2017 ve 14.00 h. DP – Zimní hrátky s pimprlátky/LS Přib.pimprlata Sál kulturního domu KZM Přibyslav
– 25. listopadu 2017 v 19.30 h. FK – Poslední rodina/fi lm; Bant-a-Ska/koncert Sál kulturního domu KZM Přibyslav
– 26. listopadu 2017 Úcta životu – antikoncepce…/přednáška Sál ŘK fary ŘKF Přibyslav
– 26. listopadu 2017 od 18.00 h. 12. veganská večeře TENTOKRÁT VÁNOČNÍ Budova ZŠ MS ČČK Přibyslav
– 27. listopadu 2017 Vetešárna/zahájení viz plakát Budova ZŠ ZŠ Přibyslav
– 30. listopadu 2017 v 19.00 h. BUBU fóry a příhody Kulturní dům KZM Ždírec nad D.
– 1. prosince 2017 Vetešárna/ukončení akce Budova ZŠ ZŠ Přibyslav
– 1. prosince 2017 v 19.00 h. Západní Grónsko/beseda Sál radnice města Mě Ú Přibyslav
– 2. prosince 2017 ve 13.00 h. Výstava betlémů/zahájení výstavy Sál ŘK fary ŘKF Přibyslav
– 2. prosince 2017 v 17.00 h. DP – Zakončení přehlídky a připomenutí 160 let divadla Sál kulturního domu KZM Přibyslav
– 2. prosince 2017 od 17.00 h. Přibyslavské peklo/viz plakát Radniční sklepy Skauti Přibyslav
– 3. prosince 2017 v 16.00 h. Hlína a ruce/vernisáž výstavy Březková & Havlík Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 3. prosince 2017 v 17.00 h. Rozsvícení vánočního stromu Bechyňovo náměstí Město, KZM Přibyslav

listopad 2017


