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Prosincový úvodník by se zřejmě slušelo věnovat bilancování s  rokem 2017, 
plánům do roku příštího, hodnocení toho, co se povedlo i nepovedlo. Přijdou ale 
v  životě události, které nás nutí znovu a  znovu si uvědomovat, že veškeré naše 
snahy, budování, plány, pravidla a zásady mají své limity a  jediným kritériem pro 
veškeré jednání se stává zajištění přežití sebe sama, své rodiny, své obce, města, 
země. Opravdu malou, ale důraznou připomínkou naší malosti byl orkán Herwart, 
kdy se vlastně nic zvláštního nestalo, kromě toho, že jsme byli pár desítek hodin bez 
proudu, někde bez vody, někde nějakou tu chvíli bez přístupu. 

Poučení z něj je ale jednoznačné. Každý z nás musí být připraven na desítky, ba 
i stovky hodin bez dodávky elektřiny, a každý z nás bude nucen nést v takové situaci 
primárně odpovědnost sám za sebe. Složky ochrany obyvatelstva budou v obdob-
ných situacích plně vytíženy tím, aby zajistily chod nemocnic, sociálních zařízení s tr-
valou péčí a jejich pomoc bude limitována v takových případech kapacitou i časem.

Rád bych vás nyní seznámil v těchto řádcích s průběhem celých událostí tak, jak 
jsme je prožili z pohledu města Přibyslav. 

*  V pátek 27. října jsem se spojil s  velitelem JPO II na základě výstrahy vydané 
orgány státní správy a informovali jsme se o připravenosti jednotky na předpo-
kládanou vichřici. 

*  V  ranních hodinách 29. 10. 2017 skutečně zesilují poryvy větru, první zásah 
JPO II je nakonec likvidace nebezpečně prasklé lípy hned vedle hasičské zbrojnice. 
Cca v 8.30 hod. dochází k přerušení dodávky elektrické energie. Co ještě nevíme 
je, že bude v některých místních částech trvat dlouhých 84 hodin. Od  likvida-
ce padlé lípy hasiči zasahují v desítkách případů padlých stromů i poškozených 
střech po celou neděli. Poryvy větru přetrvávají po celý den a k nám se v průběhu 
odpoledne a v podvečer dostávají informace, že nelze pracovat na odstraňování 
závad na  energetické soustavě v  porostech, takže je třeba počítat s  nocí bez 
dodávek elektřiny. Byl vyhlášen kalamitní stav. V 18.30 hod jsme rozhodli o uza-
vření základní a mateřské školy v pondělí 30. 10. 2017 a pokusili jsme se v rámci 
možností, které jsme bez elektrické energie měli, prostřednictvím vedení školy 
a učitelů o tomto kroku informovat rodiče. Učitelé však byli v pondělí na pracovišti 
připraveni se o příchozí děti postarat.

*  V pondělí 30. 10. 2017 v 7:45 hod. se sešla na radnici mimořádná porada ve-
doucích a byly učiněny kroky pro zajištění našich obyvatel v DPS a těch, o které se 
pečovatelky starají v běžném provozu. Činnost úřadu byla omezena a pečovatelky 
se snažily zajistit základní potřeby klientů. Od ranních hodin jsem byl v kontaktu 
s krizovým štábem ČEZ distribuce. Jejich krizové linky nebyly schopné poskytovat 

adekvátní informace, proto jsme využívali jako zdroj informací přímo předsedu 
krizového štábu. Ve 14.41 hod. jsem obdržel zprávu, že společnost ČEZ nemůže 
zajistit obnovení dodávek elektrické energie na další noc s tím, že bližší informace 
budeme vědět v 16.00 hod. Aktivoval jsem proto havarijní a povodňovou komisi 
a pokusili jsme se zajistit náhradní ubytování obyvatel z DPS v Havlíčkově Borové 
pro případ, že dodávky nebudou obnoveny. V 15.08 hod. mi přišla zpráva, že 
dojde k  obnově dodávek elektrické energie kolem 20.00 hod. Později v  18.39 
hod. jsem obdržel zprávu, že dodávky nebudou obnoveny v  místních částech 
Ronov nad Sázavou a Hřiště. Tuto informaci jsme se pokusili předat dál občanům 
prostřednictvím amplionu hasičského vozidla. V  19.15 h od. došlo k  obnovení 
dodávek ve městě Přibyslav.

*  V úterý 31. 10. 2017 v 9.30 hod. jsem byl informován, že dodávka elektrické 
energie bude v našich místních částech obnovena do 22.00 hod. Ve Hřištích došlo 
k obnovení dodávky již v dopoledních hodinách, naopak jsem se dozvěděl, že je 
bez energie část České Jablonné.

  V 15.30 hod. mi bylo oznámeno, že Ronov nad S. zůstane bez proudu ještě další 
noc. Se společností ČEZ distribuce jsme se dohodli na zajištění náhradního zdroje 
pro místní část. 

*  V  průběhu odpoledne 1. 11. 2017 došlo k  opravě závady v  České Jablonné 
a ve 20.30 hod. se rozsvítila světla i v Ronově nad Sázavou.

Chci touto cestou poděkovat všem, kteří se jakkoliv podíleli na pomoci obyvate-
lům, hasičům za jejich obětavou pomoc, i všem, kteří si pomáhali ve městě a obcích 
navzájem. Informace, jež k nám přicházely ze strany distributora, byly často kusé 
a bylo velmi těžké na jejich základě dělat konkrétní opatření. I proto jsme se dohodli 
na společné schůzce zástupců měst, kraje, hasičů a distributora, kde tuto zkušenost 
vyhodnotíme a pokusíme se informovanost zlepšit do budoucna.

Přibyslavsko patřilo k nejpostiženější oblasti v republice. V mnohých domácnos-
tech se rozhořely svíčky a vrátili jsme se k aktivitám, které naše děti i díky výdobytkům 
dnešní civilizace příliš neznají. Vyzkoušeli jsme si, jaké je to vrátit se o století zpět, 
alespoň na chvilku. Věřím, že až za pár dní nastane čas vánoční, zapálíme svíčky 
znovu, tentokrát dobrovolně, a uděláme si čas si spolu povídat, hrát si s dětmi a vě-
novat se svým blízkým.

Přeji Vám šťastné Vánoce.
Martin Kamarád

starosta města

Síť TKR Přibyslav se modernizuje
Občané města, kteří využívají komunikačních služeb města Přibyslav, se často 

dotazují na problémy s televizními programy nebo s internetem. Tato hlášení jsou 
pro nás velmi důležitá, přestože mnohé technické problémy jsou velmi často způ-
sobené nějakým nedostatkem (špatný kontakt, kabel nebo konektor) v rozvodech 
přímo u uživatele tedy až „za zásuvkou“.  I v těchto případech dokáží naši technici 
pomoci. Děkujeme za hlášení všech nedostatků.

Zařízení pro poskytování internetu na síti TKR Přibyslav (tzv. CMTS) bylo doplně-
no technickým prvkem, který by měl zlepšit parametry pro přenos dat. Ve špičkách, 
kdy bylo připojeno k internetu na městské síti velké množství uživatelů, mohlo do-
cházet ke zpomalení rychlosti datových přenosů. Datové toky jednotlivých klientů 
jsou zaznamenávány a případné výpadky je možné zpětně dohledat a odhalit příčinu 
technického problému.

Protože teplota ovlivňuje některé technické parametry určitých částí sítě (metalic-
ké kabelové rozvody), síť je nutné vyladit na zimní provoz. Na řadu nyní přicházejí 
nové zesilovače, které mají možnost dálkového ovládání. Dobře nastavená síť je 
základním předpokladem k tomu, aby vše fungovalo tak, jak má (televize, rozhlas, 
internet). Každý necitlivý zásah v podobě domácích neodborně provedených roz-
vodů, může negativně ovlivnit fungování sítě. Zdroj tzv. šumu může kazit signál celé 
větve sítě a jeho lokalizace často bývá obtížná. Děkujeme všem klientům za ohledu-
plnost i v tomto směru.

Kontakty na techniky a zodpovědné osoby:
Jiří Večeřa, servis TKR – tel.: 720 511 730, e-mail: servis@pribyslav.cz
Jiří Koudela, informatik – tel.: 569 430 832, e-mail: koudelaj@pribyslav.cz
Michael Omes – tel.: 728 264 579, e-mail: omesm@pribyslav.cz

Zpravodajství zvyšuje sledovanost webových stránek
V  minulém vydání Přibyslavského občasníku jsme čtenáře informovali o  nové 

rubrice na  webu města „Zpravodajství“. Zajímavosti i  čerstvé zprávy z  Přibyslavi 
průběžně naplňují tuto rubriku. První zprávy zde vyšly 9. října a v době uzávěrky pro-
sincového čísla (20. listopadu) je příspěvků již přes 60. Patrný je nárůst návštěvnosti 
stránek. Podle statistiky webu TOP list se Přibyslav posunula mezi první padesátku 
nesledovanějších webů v kategorii města a obce. Pokud jste městské stránky ještě 
nenavštívili,  jste zváni k  jejich sledování včetně uvedené rubriky původních zpráv 
z Přibyslavi. Věříme, že vás toto zpravodajství zaujme. 

Občanům našeho města přeji krásné Vánoce, prožité 
ve zdraví, pokoji a míru v okruhu svých rodin a blízkých.

Michael Omes
místostarosta

Na Herwarta o hodinu méně

Ohlédnutí za uplynulým měsícem



Zprávy z radnice PROSINEC 2017Str. 4

Město Přibyslav zakoupilo pro svoji jednotku požární ochrany (JPO II) dopravní 
automobil, který bude našim hasičům sloužit jako podpůrné vozidlo při zásazích. 
Jedná se o dopravní automobil FIAT DUCATO. Hodnota vozidla je 897 820 Kč 
a bylo pořízeno za dotační podpory Kraje Vysočina a MV ČR. Náklad města Při-
byslav na koupi vozidla je 150 000 Kč.

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ Přibyslav

Odbor hospodářsko-správní
Rozpočet města

Zastupitelstvo města na  svém 24. veřejném zasedání dne 18. října 2017 
schválilo rozpočtové opatření č. 5 k  rozpočtu města na  rok 2017. Rozpočtové 
příjmy města po tomto rozpočtovém opatření dosáhly 90 478 820,56 Kč a výdaje 
101 943 085,57 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří fi nancování. 

V rámci rozpočtového opatření č. 5 došlo ke zvýšení příjmů o 681 737,12 Kč 
a to především z důvodu prodeje pozemků ve výši 220 000 Kč, vratky části dotace 
Potravinová pomoc dětem od ZŠ ve výši 157 393,50 Kč, příjmu dotace na zajiš-
tění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve výši 85 500 Kč a navýšení 
dotace – příspěvku na vyrovnávací platbu pečovatelské služby ve výši 77 000 Kč.

Největší výdajovou položkou rozpočtového opatření č. 5 jsou výdaje na nákup 
dopravního automobilu pro JPO II. ve  výši 900  000 Kč (dotace Kraje Vysočiny 
bude 300 000 Kč a Ministerstva vnitra 450 000 Kč), nákup automobilu pro pe-
čovatelskou službu ve výši 450 000 Kč (dotace MPSV bude ve výši 85 %), nákup 
pracovního stroje ve výši 359 379 Kč (dle výsledku výběrového řízení) a nákup 
záložního zdroje UPS pro kabelovou televizi ve výši 150 000 Kč.  

Kapitálová rezerva je po RO5 ve výši 14 527 719,60 Kč.
Plnění rozpočtu města k 31. 10. 2017 je následující:

Daňové příjmy činí 57  616  300,97 Kč, tj. 93,92 % rozpočtovaných daňo-
vých příjmů. Nedaňové příjmy jsou ve  výši 4  003  407,21 Kč, kapitálové příjmy 
9  300  180,00 Kč a  přijaté transfery 7  500  138,50 Kč. Příjmy celkem ve  výši 
78 420 026,68 Kč tvoří 86,67 % schváleného rozpočtu.

Celkové výdaje jsou ve výši 53 684 370,05 Kč, což je 40,45 % schválených výdajů 
na letošní rok. Běžné výdaje k 31. 10. 2017 činí 35 655 541 Kč, kapitálové výdaje 
pak 18 028 829,05 Kč.

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. 
Výsledek hospodářské činnosti činí celkově k 31. 10. 2017 Kč 10 391 351,53, 

podle jednotlivých organizací je následující: lesy 615  876,73 Kč, skládka 
5 397 793,49 Kč, správa majetku 812 619,68 Kč, kabelová televize 1 397 534,88 Kč, 
všeobecná správa -18 808,45 Kč a pronájmy 2 186 335,20 Kč. 

Poskytování dotací z rozpočtu města Přibyslav
Vzhledem k  tomu, že se blíží termín (31. 12. 2017) pro předkládání žádos-

tí na  poskytnutí dotace z  rozpočtu města Přibyslav, uvádím níže následující 
informaci.

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

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

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

Na  poskytnutí dotace není právní nárok. Dotace je poskytována na  základě 
veřejnoprávní smlouvy.

Žadatelé předkládají žádosti na  předepsaném tiskopise, který je k  dispozici 
na www.pribyslav.cz/městský úřad/formuláře/formuláře OHS/žádost o poskyt-
nutí dotace z rozpočtu města Přibyslav.

Bližší informace jsou uveřejněny na www.pribyslav.cz/legislativa/pravidla a zá-
sady/2016 Zásady pro poskytování dotací. 

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV
Odbor správy a údržby

V měsíci listopadu (díky příjemnému počasí) byla provedena poslední údržba veřej-
né zeleně v tomto roce, především ze strany Krajské správy a údržby silnic Vysočiny. 
Dále byla realizována zakázka na osázení zálivů podél silnice v lokalitě Pod Bramborár-
nou. Zároveň v této lokalitě dle dohody s fi rmou Strabag proběhly fi nální terénní úpra-
vy zeleně, konkrétně vyčištění svahů a nezpevněných ploch podél místní komunikace 
v nové části ulice po stavbě, včetně návozu zeminy, dorovnání terénu a osetí travním 
semenem. V lokalitě Pod Osivou byla na základě výběrového řízení provedena výsadba 
dřevin. Zakázku realizovala paní Lenka Stránská ze Žďáru nad Sázavou dle smlouvy 
o dílo. V rámci investičních akcí pokračují stavební práce pro výstavbu nové hasičské 
zbrojnice v Keřkově. Dodatkem ke smlouvě byl prodloužen termín pro dokončení prací 
do  15. 12. letošního roku, v  případě klimatických podmínek znemožňujících řádné 
provádění prací do 15. 5. 2018. V tomto měsíci byla dokončena oprava hřbitovní zdi 
a místo pasivního odpočinku. Na obě tyto investice byla schválena dotace z minister-
stva zemědělství. I přesto, že v průběhu stavby byly řešeny požadavky občanů, které 
před stavbou nebyly známy, stejně jako výsledek o poskytnutí dotace, myslím si, že 
stavba se vydařila a zároveň mě v tomto utvrzují i reakce občanů. 

V oblasti bytového hospodářství – od 1. 12. 2017 bude volný byt v ulici Nerudo-
va č. p.  665 v  nástavbě, který bude částečně zrekonstruován a  následně nabídnut 
k pronájmu obálkovou metodou od 1. 2. 2018. Bližší informace najdete v tomto čísle 
občasníku. 

V minulém měsíci, po orkánu, jsme řešili opravu střechy na budově policejní služeb-
ny a na bytovém domě v ulici U Lesa č. p. 717. 

Letošní rozsvícení vánočního stromu bude 3. 12. 2017 (bližší informace na plaká-
tovacích plochách). Vánoční strom městu poskytnul pan Jiří Hintnaus, kterému tímto 
děkujeme. Těšit se můžete na rozšířenou výzdobu vánočního stromu a nové vánočních 
dekorace na sloupech veřejného osvětlení.

Přeji Vám krásné prožití svátků vánočních a pevné zdraví v novém roce 2018.
Ing. Ludmila Benešová

Odbor výstavby a životního prostředí
Nejčastější omyly při třídění papíru

Ze všech tříděných odpadů právě papíru vyprodukuje česká domácnost za  rok 
hmotnostně nejvíc. Většina z  nás ale podrobněji nezkoumá, jaký papír je možné 
do modrého kontejneru ukládat.

Papírové kapesníky jsou sice z kvalitního papíru, po jejich použití ale do kontejneru 
na papír z hygienických důvodů nepatří.

Papírové pleny většinou kromě papíru obsahují také plast. Proto do  kontejneru 
na papír nepatří ani ty nepoužité.

Karton od vajíček je posledním uplatněním papírové hmoty, a proto se již dále nedá 
recyklovat a patří do směsného odpadu, vhodný je i do kompostu. Stejné je to i s ru-
ličkami od toaletního papíru.

Za měsíc se vám nahromadí spousta účtenek z nákupu a máte dobrý pocit, když 
je vytřídíte? Bohužel nejsou z obyčejného papíru, ale z  termopapíru. Ten obsahuje 
chemické látky, které brání tomu, aby z něj šla znovu vytvořit vlákna a z nich recyklo-
vaný papír.

Naopak sběru papíru nijak nevadí obálky s fóliovými okénky ani papír s kancelář-
skými sponkami, během dalšího zpracování vytříděného papíru dojde snadno k jejich 
oddělení.

Lepenkové krabice je nutné před uložením do kontejneru řádně složit a pokud mož-
no odstranit veškeré polepy. Papírové obaly od pizzy můžete vytřídit do papíru, ovšem 
pokud nejsou silně znečištěné od jídla a mastnoty.

Napadlo vás, jak se dá jednoduše předcházet vzniku nejen papírového odpadu? 
Výroba letáků často zbytečně zatěžuje životní prostředí, část lidí je nečte a  rovnou 
vyhazuje. Účinně se můžeme bránit nalepením samolepky proti reklamě na schránku 
na dopisy.

Na závěr bych chtěl za celý odbor výstavby a životního prostředí popřát čtenářům 
PO pohodové prožití vánočních svátků a hodně štěstí a zdraví v novém roce. 

Ing. Martin Firla
vedoucí OVŽP

Pečovatelská služba Přibyslav
Na začátku mého příspěvku bych se ještě ráda vrátila do měsíce října, kdy v důsledku 

orkánu Herwart, který se přehnal koncem října přes celou Českou republiku, došlo 
v Přibyslavi a v jejích místních částech k delšímu výpadku elektrické energie. V pondělí 
30. října bylo tedy naší prioritou zajistit péči o naše seniory a obyvatele domů s pečo-
vatelskou službou (ať už využívají naši službu či nikoliv). Po celý den až do odpoledních 
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hodin roznášely pečovatelky v domech s pečovatelskou službou teplé občerstvení 
ve formě polévky, horkého čaje nebo vody na čaj a kávu. Někteří obyvatelé využili 
i možnosti posedět u nás ve společenské místnosti, kde vzhledem k tomu, že jsme 
tam vařily na plynových vařičích polévku a horkou vodu, bylo tepleji. Všem pečo-
vatelkám bych tímto chtěla moc poděkovat za jejich přístup a nasazení. Ráda bych 
poděkovala i panu Henzlovi, vedoucímu Jednoty Coop, který nám umožnil v ranních 
hodinách nakoupit vše potřebné na uvaření teplého občerstvení. Děkuji.

Měsíc listopad byl u nás v Pečovatelské službě Přibyslav ve znamení omezeného 
provozu služby. Pečovatelky vybíraly naplánovanou dovolenou a jedna pečovatelka 
byla v pracovní neschopnosti. I přes naši snahu jsme tedy musely v několika přípa-
dech omezit provozní dobu Pečovatelské služby Přibyslav. Pracovní doba byla upra-
vena od 6.30 – 15.00 hodin a odpolední směna byla nahrazena pohotovostí. I přesto 
jsme však poskytovaly veškerou nasmlouvanou péči a služby – včetně odpoledních 
pochůzek k jednotlivým klientům. Pouze méně akutní případy např. úklidy u klientů 
apod. byly přesunuty na následující den dopoledne.

Jako každý měsíc u nás ve společenské místnosti proběhla ve spolupráci s místní 
římskokatolickou farností mše svatá a ve spolupráci s místní skupinou ČČK monito-
ring krevního tlaku atd. O termínech těchto pravidelných akcí v měsíci prosinci se 
dozvíte na dalších stránkách přibyslavského občasníku (v době uzávěrky občasníku 
nám nebyly ještě tyto termíny známy). Všichni jste na tyto akce srdečně zváni.

V měsíci listopadu byla podána přes internetovou aplikaci OK služby - Poskytova-
tel „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.

Ve čtvrtek 9. listopadu a v pátek 10. listopadu jsem se spolu s paní Lenkou Vaver-
kovou, sociální pracovnicí Města Přibyslav, zúčastnila dvoudenního semináře pro 
terénní služby. Tato konference se konala v Ledči nad Sázavou pod záštitou Asoci-
ace poskytovatelů pečovatelské služby, jíž je Pečovatelská služba Přibyslav členem. 
Program akce byl zaměřen na problematiku terénních služeb, např. „Jak fi nancovat 
malé pečovatelské služby“, „Sendvičová generace“ – solidarita a péče o rodinné pří-
slušníky, „Jednání se zájemcem o služby a podpis smlouvy“, „Opatrovnictví, ochrana 
práv osob s postižením a seniorů v terénních službách“, apod. Program byl opravdu 
velice nabitý a pestrý. Jsem přesvědčena, že největším bonusem této konference byly 
nejen přednášky samé, ale také neformální část setkání, navazování nových vztahů 
a výměna zkušeností s ostatními poskytovateli terénních sociálních služeb. 

V měsíci prosinci bude snad již provoz Pečovatelské služby Přibyslav probíhat bez 
větších změn a omezení. V týdnu před Vánocemi proběhne v naší společenské míst-
nosti již tradiční večeře a posezení pro obyvatele d omů s pečovatelskou službou. 
O vánočních svátcích pak budeme zajišťovat služby v časovém rozmezí jako v neděli, 
tj. od 16.30 – 18.00 hodin. V týdnu mezi svátky od 27. – 29. prosince budeme pro 
naše klienty zajišťovat v případě jejich zájmu obědy z restaurace U Kubínů. Začát-
kem prosince budou naši klienti osloveni a v případě zájmu jim pak bude zhruba 
v polovině měsíce předán jídelní lístek. Dále v tomto týdnu mezi svátky nebude od-
polední směna a provoz Pečovatelské služby Přibyslav bude od 6.30 – 15.00 hodin.

Závěrem bych vám všem s  celým kolektivem pečovatelek chtěla popřát krás-
né a požehnané Vánoce, spoustu radosti, vánoční pohody a kouzelné atmostéry 
a do roku 2018 hlavně hodně zdraví a Božího požehnání. 

Martina Veselá, DiS.
vedoucí PS

Odbor technických služeb
Počátkem listopadu nás nejvíc zaměstnalo uklízení nepořádku, který po sobě za-

nechala větrná smršť. Popadané stromy, větve, poničené ploty a střechy v ulicích 
města a v okolních obcích. Neprůjezdná cyklostezka, kterou se nám ve spolupráci 
s panem Hamerníkem podařilo pro sportovce znovu zprovoznit po týdnu. Nápo-
mocní byli hasičům nejenom zaměstnanci technické čety, ale i pracovníci zaměstnaní 
na veřejně prospěšné práce.

Ve sportovní hale jsme vyměnili některé již opotřebené nefunkční klíče. Sportovní 
oddíly tam najdou novou nástěnku s  přesnými týdenními i  víkendovými rozpisy. 
Židle k  posezení jsme opatřili praktickými podsedáky. Na  dopravním hřišti jsme 
museli opravit poničenou branku, které někdo ulámal panty. Opravili jsme uvol-
něné dlažební kostky na několika místech na náměstí i propadlou dlažbu v lokalitě 
Bramborárna. 

V uplynulých dnech jsme začali s přípravou na zimní údržbu města. Připravená je 
potřebná technika, na hřbitově je vypnutý přívod vody, z ulic jsme odvezli lavičky. 
Ulice Přibyslavi zkrášlila vánoční výzdoba, zimní atmosféru doplňuje nazdobený 
vánoční smrk před radnicí.

Hana Mikulincová, DiS.
vedoucí OTS

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 se 

V PROSINCI NEKONÁ!
Další proběhne v budově městského úřadu 

ve čtvrtek 18. 1.  2018 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

Zpravidla jednou za dva měsíce zasedá na radnici Komise sociální a zdravotní 
Rady města Přibyslav. Projednává nejen žádosti o dotace fyzickým osobám  v sociál-
ně nepříznivé situaci, ale zajímá se také o oblasti, které se přímo dotýkají života rodin 
a jednotlivců a dává podněty ke zlepšení jejich sociální situace. Takto např. mapovala 
bytovou situaci ve městě a doporučila oblasti bydlení věnovat více pozornosti. 

Na říjnovém zasedání komise přivítala jako hosta Bc. Annu Blažkovou, ředitelku 
Oblastní charity Havlíčkův Brod, se kterou jednala o poskytovaných sociálních služ-
bách v našem městě. Málokdo ví, že to není jen charitní ošetřovatelská služba, která 
je našim občanům poskytována, ale je to i raná péče, sociálně aktivizační služba pro 
rodiny s dětmi, potravinová pomoc či charitní šatník, ale i domácí hospicová péče. 
Za všechny tyto služby jsme rádi. Ovšem co nás nenechává klidnými je skutečnost, 
že mnoho přibyslavských rodin se potýká se zadlužeností, exekucemi a dalšími těž-
kostmi, které vyžadují jinou pomoc, než kterou dokážeme zajistit prostřednictvím 
sociálního poradenství. Nemusí se vždy jednat jen o problémové situace, ale o běž-
né záležitosti, na které lidé sami nestačí, např. z oblasti občanskoprávních vztahů, 
ochrany spotřebitele, občanských soudních řízení atd. K takovému účelu je po celé 
republice poskytováno poradenství prostřednictvím bezplatných anonymních Ob-
čanských poraden. Vyjednávali jsme tak o provozování této poradny i v Přibyslavi 
a  to od  nového roku 1x měsíčně v  odpoledních hodinách v  budově městského 
úřadu. Službu by pro nás zajišťovala zmíněná charita, která takto funguje nejen 
v Havlíčkově Brodě, ale i  v Humpolci a Světlé nad Sázavou. O záměru provozo-
vání Občanské poradny v Přibyslavi musí rozhodnout rada města, stejně tak jako 
o fi nančním příspěvku organizaci za poskytování této služby. O usnesení rady vás 
budeme informovat v příštím vydání zpravodaje. 

Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje 
Lenka Vaverková, DiS

sociální pracovnice

Sociální práce

Touto cestou chceme poděkovat za iniciativu pana starosty a pečovatelkám z DPS 
za jejich obětavost a vstřícnost. Postihla nás, jak všichni víme, kalamita. Vítr a déšť 
nadělal tolika škody a to i na lidech. Poznal to každý, kdo bydlí v domech s pečo-
vatelskou službou. Netopilo se, nevařilo, a  tak dopoledne pečovatelky roznášely 
čaj. Zaklepaly u každých dveří. V poledne ve společenské místnosti dávaly teplou 
hovězí a gulášovou polévku s rohlíkem nebo ji roznesly po bytech. Kdo chtěl, dostal 
čaj nebo kávu. Jak nám to bylo milé, že v  takové situaci, skoro po  dvou dnech, 
jsme dostali něco teplého. Za všechny, kteří tuto službu využili, chceme moc a moc 
poděkovat panu starostovi a pečovatelkám za jejich ochotu a vstřícnost k nám star-
ším. Opravdu máte srdce na pravém místě. Přejeme vám hodně zdraví, úsměvu, 
lidskosti a  obětavosti, ať se i  vám od  druhých dostává. Nemáte to někdy lehké. 
Za  všechny, kteří využili vaši obětavost, děkují obyvatelé Domu s  pečovatelskou 
službou Přibyslav .

Lenka Vaverková, DiS

Srdce na pravém místě
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 203/2017 Rada města Přibyslav ruší usnesení č. 193/2017.
Termín: 25. 10. 2017
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

204/2017 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodávku au-
tomobilu pro sociální služby.
Termín: 3. 11. 2017
Zajistí: Ing. Josef Moštěk
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

205/2017 Rada města Přibyslav souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 8 v by-
tovém domě v Přibyslavi, v ulici Nerudova čp. 665, uzavřené dne 1. 9. 1997 
s panem (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny), dohodou 
ke dni 30. 11. 2017.
Termín: 30. 11. 2017
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

206/2017 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít smlouvu o dílo na dodávku pracovního 
stroje „jednoramenný kloubový nosič kontejnerů v  kategorii pracovní stroj 
samojízdný“ mezi společností I-TEC, spol. s.r.o., Rudná 30/3, Vítkovice, 703 00 
Ostrava, IČO 26834634 a městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 
Přibyslav, IČO 00268097.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

207/2017 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0720/2017 
„Stavba hasičské zbrojnice v Keřkově, Přibyslav“ mezi městem Přibyslav, Be-
chyňovo nám. 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a fi rmou KB Stavební s. r. o., 
Jamborova 800, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO 29208181.
Termín: 31. 10. 2017
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

 208/2017 Rada města Přibyslav projednala návrh rozpočtu a fi nančního plánu na rok 
2018 a doporučuje je k projednání zastupitelstvu města.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

209/2017 Rada města Přibyslav schvaluje zapojení Mateřské školy Přibyslav, Bezručova 
683, 582 22 Přibyslav, IČO 75011930 do grantového programu, který je určen 
pro vybudování dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při mateřských ško-
lách - národní program Životní prostředí - Výzva č. 16/2017.
Termín: 31. 01. 2018
Zajistí:  Mgr. Štouračová Naděžda
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 1 

210/2017 Rada města Přibyslav jmenuje, v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona 
č. 561/2004 Sb., školský zákon, paní Mgr. Annu Doubkovou a paní Mgr. Annu 
Šnýdlovou jako zástupce zřizovatele ve Školské radě při Základní škole Přiby-
slav na funkční období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

211/2017 Rada města Přibyslav souhlasí se změnou regulativů stanovených pro stavby 
RD v lokalitě „Pod Bramborárnou I. etapa“, a to konkrétně pro stavbu rodinné-
ho domu stavebníků (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny) 
v ulici U Koupaliště v Přibyslavi na pozemku parc. č. 981/49, dle předložené 
projektové dokumentace.
Termín: 30. 11. 2017
Zajistí: Ing. Firla Martin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

212/2017 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu 
na dobu určitou ze dne 16. 11. 2015, kterou uzavřelo město Přibyslav, Bechy-
ňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 s paní (z důvodu ochrany 
osobních dat byly údaje odstraněny), kterým se upravuje doba trvání nájmu 
od 1. 12. 2017 do 30. 11. 2018 a výše nájemného na 42 Kč za 1 m2 za měsíc 
s možností navýšení ceny nájmu o míru infl ace vyhlášené ČSÚ. 
Termín: 30. 11. 2017
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

213/2017 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti k tíži pozemků ve vlastnictví Kraje Vysočina parc. č. 1413/1 v k. ú. 
Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu a parc. č. 1748/1 v k. ú. Přibyslav mezi Kra-
jem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749 a městem Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 pro stavbu Chodník 
podél silnice II/350 v místní části Dvorek, Přibyslav - veřejné osvětlení.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 1

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 25.  10. 2017

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 08.  11. 2017

214/2017 Rada města Přibyslav schvaluje Smlouvu o poskytnutí veřejné komunikační 
služby, Dodatek ke smlouvě o poskytnutí veřejné komunikační služby a změnu 
názvu v Ceníku města Přibyslav - název analog nahradit názvem DVB-T.
Termín: 09. 11. 2017
Zajistí: Holubová Petra 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

215/2017 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít smlouvu o provedení autorského do-
zoru na akci „Kanalizace Přibyslav, místní část Dobrá - Keřkov“ mezi městem 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společnos-
tí PROfi  Jihlava, spol. s r.o., Pod příkopem 6, 586 01 Jihlava, IČO 18198228 
v částce 109.669,60 Kč včetně DPH.
Termín: 09. 11. 2017
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

216/2017 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti č. 2507/2017-SML mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a Povodím Vltavy, státní podnik, Holečkova 
3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 70889953.
Termín: 15. 12. 2017
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

217/2017 Rada města Přibyslav souhlasí se zapůjčením lešeňové věže Tělocvičné jed-
notě Sokol Přibyslav, Husova 302, 582 22 Přibyslav, IČO 15059901 za 1 Kč 
bez DPH.
Termín: 30. 11. 2017
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

218/2017 Rada města Přibyslav souhlasí s výpůjčkou sklepení a velkého zasedacího sálu 
radnice společnosti ACO Industries k.s., Havličkova 260, 582  22 Přibyslav, 
IČO 48119458 dne 22. 2. 2018. 
Termín: 28. 02. 2018
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

219/2017 Rada města Přibyslav schvaluje přijetí odpadu kat. č. 100101 Škvára na sklád-
ku v Ronově nad Sázavou z akce Rekonstrukce sportovního areálu Na Losích 
v Havlíčkově Brodě od fi rmy Chládek a Tintěra, Havlíčkův Brod a.s., Průmys-
lová 941, Havlíčkův Brod 580 01, IČO 60932171 za cenu 235 Kč bez DPH 
za 1 tunu.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Tonar Přemysl
Hlasování: pro 4, proti 1, zdrželo se 0

220/2017 Rada města Přibyslav schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Přibyslav, Be-
chyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 a  panem Jaroslavem 
Horským, Dolní Jablonná 32, 582 22 Přibyslav, IČO 11003448, jejímž před-
mětem je výměna oken, dveří a dvoukřídlých vrat v budově hasičské zbrojnice 
v České Jablonné.
Termín: 30. 04. 2018
Zajistí: Mikulincová Hana DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

221/2017 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření smlouvy o dílo na poradenské služby 
při získání dotace z programu IROP „Nástavba pavilonu Mateřské školy v Bez-
ručově ulici v Přibyslavi“ mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 
Přibyslav, IČO 00268097 a Ing. Jaroslavem Bártlem, Nezvalova 7, 586 01 Jih-
lava IČO 42328632. Celková cena díla je rozdělena do dvou částí. 50.000 Kč 
za zpracování žádosti a 50.000 Kč za dotační management splatných pouze 
v případě poskytnutí dotace.  
Termín: 23. 12. 2017
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

222/2017 Rada města Přibyslav schvaluje přiznání dotace panu (z  důvodu ochrany 
osobních dat byly údaje odstraněny) 582  22 Přibyslav ve  výši 15.000  Kč 
na  částečnou úhradu rehabilitační masážní lavice, a  to na  základě veřejno-
právní smlouvy. 
Termín: 30. 11. 2017
Zajistí: Lenka Vaverková, DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta
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Tato tradiční dobročinná akce proběhne v Přibyslavi a v okolních obcích v sobotu 
6. 1. 2018 od 14 hodin. Sraz koledníků - dětí a dospělých, kteří by se chtěli zapojit, 
bude ve 13 hod. v klubovně skautského oddílu Aldebaran na farním dvoře. Pokud 
se nenajdou dobrovolníci v místních částech Přibyslavi, bude tam sbírka probíhat 
ještě v neděli 7. 1. 2018 odpoledne. 

Cenná pomoc dobrovolníků 
Vedoucí skupinek i malí koledníčci se při minulé i předminulé Tříkrálové sbírce 

zúčastnili v hojném počtu a byly pokryty téměř všechny přibyslavské ulice. Věřím, že 
na nás ani tentokrát nezapomenou a pomohou dobré věci. Z organizačních důvodů 
bychom uvítali, kdyby se dobrovolníci - vedoucí skupinek předem nahlásili na níže 
uvedený kontakt. Neděle je určena pro místní části, kde nemají vlastní skupinky. 

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

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

Záměr na využití prostředků získaných z Tříkrálové sbírky 2018
Každoročně se 65 % z  vybrané částky   vrací Oblastní charitě Havlíčkův Brod 

(OCH HB). Tyto peníze pomáhají lidem v  regionu, kteří se ocitli v nelehké život-
ní situaci. Tentokrát přispějí na  zajištění spoluúčasti a  pokrytí ostatních nákladů 
v  evropském projektu na  nákup 16 vozidel k  zajišťování terénních služeb OCH 
na Havlíčkobrodsku a Humpolecku. Zbylých 15 % z výtěžku využije na své projekty 
Diecézní katolická charita Hradec Králové, jejíž součástí je i OCH HB, 10 % pomůže 
potřebným v zahraničí, 5 % půjde na celostátní projekty  a  5 % putuje na režii sbírky.

Tříkrálová sbírka 2018 na Přibyslavsku

Na základě diskuse, která vzešla na jednání Redakč-
ní rady Přibyslavského občasníku, schválila Rada měs-
ta Přibyslav usnesením č. 83/2015 zveřejnění seznamu 
místních živnostníků, podnikatelů, fi rem i neziskových 
(nepolitických) organizací, které o  zveřejnění v  Při-
byslavském občasníku projeví zájem. 

Výsledný aktualizovaný přehled bude opět zveřej-
něn zdarma jako příloha Přibyslavského občasníku. 
Seznam bude zároveň k  nahlédnutí na  webových 
stránkách města. Cílem publikování seznamu je pod-
pořit místní podnikatelskou sféru a zároveň posloužit 
občanům města k lepší informovanosti o nabídce slu-
žeb a příležitostí, které jsou v našem městě dostupné.

Žádáme proto zájemce, aby nám zaslali potřeb-
né aktualizované údaje a  souhlas k  jejich zveřejnění 
na naši e- mailovou adresu – obcasnik@pribyslav .cz, 
popřípadě poštou – KZMP, Bechyňovo náměstí 45, 
582 22 Přibyslav. Je nutná písemná forma, nestačí pou-
ze ústní sdělení. Jak bude inzerce vypadat a které údaje 
potřebujeme? Viz formulář:

Případné informace Vám rádi poskytneme 
+420 728 264 579, michael.omes@seznam.cz)

Výzva – aktualizace databáze
FORMULÁŘ – PŘIHLÁŠKA, SOUHLAS S UVEŘEJNĚNÍM (* povinné údaje)
elektronická verze formuláře na www.pribyslav.cz

Název subjektu *

(Kontaktní osoba)

Kontaktní adresa *  Otevírací doba

Telefon, e-mail *

Webové stránky

Souhlasím s případným oslovením při výběrových řízeních, vypsaných ze strany města

ANO   NE 

datum, podpis .............................................................................................................................................................

Máte co nabídnout? Chce-
te, aby se o vás vědělo?
PŘEHLED PŘIBYSLAVSKÝCH 
ŽIVNOSTNÍKŮ, FIREM 
A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
V sobotu 6. 1. 2018 večer v 18 hodin po sbírce jsou všichni zváni na Tříkrálový 

koncert do farního sálu ve farní budově v Přibyslavi, kde vystoupí mladí i dospělí 
hudebníci z Malé Losenice a z Přibyslavi. Zazní vánoční skladby. Tříkrálový koncert 
jako obvykle podpoří Tříkrálovou sbírku. Návštěvníci koncertu budou moci přispět 
dobrovolným vstupným do tříkrálové kasičky.

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

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

Michael Omes
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M sto  P ibyslav
   

P IJME
                               do pracovního pom ru d lníka do pracovní skupiny MÚ 

Požadujeme: vyu ení v oboru elektriká , instalatér, automechanik, zedník, truhlá  apod.
                          idi ský pr kaz sk. B, C, T + zkušenosti s ízením traktoru  

Vítáme:  svá e ský pr kaz, zkoušky na motorovou pilu a k ovino ez, pr kaz profesní zp sobilosti idi e – 
nákladní vozidla. 

K nabídce doložte: stru ný životopis s uvedením pracovního za azení v p edchozích zam stnáních
výu ní list, p ípadn  další doklad o nejvyšším dosaženém vzd lání - ov ená kopie, výpis z  rejst íku trest
ne starší než 3 m síce-originál. 

Nástup dle dohody. Platové za azení dle vyhl. . 564/2006 Sb., o platových pom rech zam stnanc  ve 
ve ejných službách a správ .  

Písemnou p ihlášku doru te osobn  nebo zašlete poštou na adresu M stský ú ad P ibyslav, k rukám 
tajemníka MÚ, Bechy ovo nám. 1, 582 22 P ibyslav a obálku ozna te textem D LNÍK- NEOTEVÍRAT.  

                                                                                                      Ing. Josef Mošt k 
                                                                                                   tajemník MÚ P ibyslav 

Čtěte na webu www.pribyslav.cz
* Přibyslavský kněz pochází z rodu slavné české kuchařky;
* „Koňak“ polské šlechty v Přibyslavi pálil Adolf Böhm;
* Výpravná kniha Posázavská dráha zobrazuje i úsek tratě v Přibyslavi;
* V Přibyslavi byla pražírna kávy, sběratelé si cení její sáčky;
* Losenický potok je divem přírody;
* Gotická věž město střeží již 520 let;
* Kafkův originál Žižkovy sochy v Přibyslavi stojí 60 let;
*  Nalezen dům, v  němž se počíná rod přibyslavských Klusáčků, historie sahá 

do roku 1602;
* Keramička Jana Březková se připravuje na první velkou výstavu;
* Další slovní a obrazové zpravodajství i publicistika ze života města.

Ivo Havlík

Uzávěrka příštího čísla 18. 12. do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 3. 1. 2018)
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Dne 3. 11. proběhly v šestých třídách preventivní programy pro třídní kolektiv. 
Dojmy z tohoto programu napsali žáci 6. B:

„Sešli jsme se 3. hodinu ve třídě pana učitele Hitzgera.“ (Ema a Lucka) 
„Na program přijeli dva učitelé Filip a Eliška. Nejprve jsme se představili a potom 

jsme hráli hry. Nakonec jsme si povídali o vztazích ve třídě.“ (Verča, Dia, Demča) 
„Naučili jsme se spolupracovat.“ (Pepa)
„Bylo to tři vyučovací hodiny a bylo to dobré. A taky jsme se bavili o tom, co by 

se mohlo změnit.“ (Dalibor)

Ve středu 8. 11. se konala čtvrtletní pedagogická porada a ve čtvrtek 9. 11. se 
uskutečnily rodičovské schůzky .

Úspěch našich stolních tenistů - 2. místo!
Dne 24. 10. 2017 se žáci naší školy pod vedením pana 

učitele Hitzgera zúčastnili okresního kola družstev základ-
ních škol ve stolním tenise (r. 2004 - 2006). V konkurenci 9 
škol z okresu Havlíčkův Brod obsadili skvělé 2. místo. Roz-
hodující zápas o  1. místo se ZŠ a  MŠ Wolkerova Havlíč-
kův Brod nám „utekl“ po  urputných bojích nejtěsnějším 

rozdílem 2 : 3! Složení týmu: Prokop Kamarád - 6. B, Pavel Körber - 7. B, Matěj 
Nepraš - 6. B a Daniel Wasserbauer - 6. A. Chlapcům jejich učitel děkuje za vzornou 
a příkladnou reprezentaci.

Volejbal - první úspěchy našich nejmladších! 
V neděli 22. října 2017 se naši nejmladší hráči zúčastnili svého prvního turnaje 

2Havlball ve Štokách a rozhodně pro ně byl úspěšný. Dvě dvojice odehrály zápasy 
v kategorii ŽLUTÁ – házení a chytání míče (obdoba přehazované). Dvě dvojice se 
skvěle popraly v kategorii ORANŽOVÁ, kde už se hraje prsty. A vzhledem k tomu, 
že jsme to poprvé zkoušeli na  tréninku těsně před samotným turnajem, rozhod-
ně se za své výsledky nikdo nemusí stydět. Na turnaj jel trenér našich nejstarších 
hráček a samozřejmě několik rodičů, bez jejichž pomoci a podpory se rozhodně 
neobejdeme. Vzhledem k tomu, že nám na poslední chvíli onemocněl Filip, Katka se 
skvěle sehrála s úplně neznámým hráčem jiného oddílu a obsadili krásné 17. místo. 
Ani Martin s Tondou nezůstali pozadu a obsadili 20. místo. Vůbec nám nešlo o to, 
abychom se umístili na nejvyšších místech, ale především o to, aby se děti seznámily 
s prostředím turnaje a hlavně, aby je to bavilo, měly ze hry dobrý pocit. A to se určitě 
podařilo.

A jak hodnotí turnaj jeden z přítomných rodičů?
„Turnaj byl úžasný a holky ještě víc. Všechny cácorky hrály s velkým nasazením 

a fakt je to bavilo. . Holky byly bezvadné, celou dobu se podporovaly a prožívaly 
každý vyhraný míč. Verče s Deniskou se vcelku dařilo. Ze skupiny postoupily z dru-
hého místa, ale pak o umístění oba zápasy prohrály. Asi se zalekly těch chlapeckých 
týmů. I když třetí místo jim uteklo jen o vlásek - prohrály 11 : 9. Trošku na nich už 
byla znát nervozita, ale i tak prohrály s úsměvem na rtech. Byly rády za 4.  místo, 
které nikdo z nás nečekal.“ 

Za volejbalový kroužek zapsala Marcela Kasalová, 
jedna z vedoucích

Také víkend 11. 11. a  12. 11. patřil volejbalu. Na  turnaj do  Pelhřimova odjely 
nejstarší hráčky. 

V  pondělí 13. listopadu proběhl preventivní program pro třídu 7. B. Pokračují 
ekologicky laděné programy pro žáky naší školy. Byla zahájena výuka plavání pro 
speciální třídu Kamarádi.  Od pondělka 20. 11. začne probíhat dopravní výchova 
pro naše čtvrťáky. 

Monika Linková 
za ZŠ Přibyslav

Zprávy ze ZŠZZ áá ZZŠŠŠ

 

 

ŠŠD a ŠK Přibyslav 
pořádají  

 

 

VÁNOČNÍ VÝSTAVU 
 

                       

                               Zahájení: pátek 
15. prosince v 15 hodin 
v divadelním sále ZŠ 

 

Program: 

Pěvecký kroužek 

Divadelní kroužek 

Mažoretky 

 

čajovna Otakárka 

výstava prací dětí ŠD a ŠK 
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ADVENTNÍ a VÁNOČNÍ ČAS ...
sobota 2. 12. 10:00 h. Ministrantská schůzka na faře
  od 13:00 h.  Zahájení výstavy betlémů na faře

(vystoupení dětí – viz plakát)
neděle 3. 12. od 9:00 h. Výstava betlémů (viz plakát) 
pondělí 4. 12. 17:00 h. Setkání dětí na faře
úterý 5. 12. v 16:30 h. Mikulášská mše svatá 
pátek 8. 12.   Obnova zasvěcení farnosti 

Neposkvrněnému Srdci Panny Marie
  v 19:00 h. Setkání mládeže na faře
sobota 9. 12. od 13:00 h. Duchovní obnova P. Daniel Kolář 
  od 17:00 h. Adorace v kostele
pondělí 11. 12. 17:00 h. Ministrantská schůzka na faře
úterý 12. 12. 17:00 h. Misijní klubko na faře
sobota 16. 12. od 13:30 h. Svátost smíření pro farnost; prodej knih
neděle 17. 12. od 14:00 h.  Pojďme všichni k Betlému – doprovodný program
  16:00 h. Živý betlém 
pondělí 18. 12. 17:00 h. Vánoční setkání dětí na faře
úterý 19. 12. v 18:00 h. Adventní koncert (viz plakát) 
pátek 22. 12. 19:00 h. Vánoční setkání mládeže na faře
sobota 23. 12. 8:30 h. Adventní mše svatá v DPS
  10:00 h. Ministrantská schůzka na faře
neděle 24. 12. 8:00; 9:30 h.  Mše svatá - 4. neděle adventní – Štědrý den 

(sbírka na odvlhčení kostela)
  16:00 h. Dětská mše svatá (sbírka na odvlhčení kostela)
  24:00 h. Půlnoční mše svatá (sbírka na odvlhčení kostela)
pondělí 25. 12. 8:00; 9:30 h.  Mše svatá – Slavnost Narození Páně 

(sbírka na odvlhčení kostela)
  16:30 h. Jesličková pobožnost – vystoupení dětí 
  18:00 h. Mše svatá
úterý 26. 12. 8:00; 9:30 h.  Mše svatá – Svátek sv. Štěpána 

(sbírka na odvlhčení kostela)
  11:00 h. Mše svatá v Žižkově Poli
  od 14:00 h. Možnost prohlídky kostela a betlému
  18:00 h. Zpívejme všichni koledy s varhaníky 
neděle 31. 12. 8:00; 9:30 h.  Mše svatá - Obnova manželských slibů 

(sbírka na odvlhčení kostela)
  16:00 h.  Děkovná mše svatá za uplynulý rok 

a oslava konce roku na faře

sobota 6. 1. 2018 od 14:00 h. Tříkrálová sbírka 2018 
  v 18:00 h. Tříkrálový koncert 2018

Srdečně vás všechny zveme na připravované prosincové akce. Rádi v našem středu 
přivítáme všechny farníky (i ty, kteří do kostela zavítají jenom občas). Aktuální 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.far-
nostpribyslav.cz, ale i ve vývěsce u vchodu do kostela nebo si je vyslechnete  v ohláškách 
při nedělních bohoslužbách. 

Mgr. Pavel Sandtner
administrátor farnosti Přibyslav

Milí spoluobčané,
po roce se znovu blížíme oslavám 

Narození Ježíše Krista. Za  zcela 
nepříhodných podmínek se lidem 
a národům v sevření zla zrodila na-
děje. Na Římany okupovaném území 
Izraele, kdesi v útulku pro dobytek. 
V  rodině nemajetného truhláře. 
Život dítěte byl velmi záhy ohrožen 
nebezpečnějšími věcmi, než že ležel 

na slámě bez komfortu lékařského ošetření a odpovídajícího prostředí. Úřadující 
panovník Herodes poslal vojáky, aby vraždili bez rozlišení a najisto tak zlikvidovali 
dítě, na které by se mohly vztahovat naděje lidu. A tak Josef s Marií uprchli do Egypta, 
aby zde našli azyl a ochránili život dítěte. Pak se vrací k docela obyčejné existenci 
chudé rodiny v Nazaretě. 

Dospělý Ježíš později nepřinesl národu velkolepé osvobození z  okupantského 
sevření, jak mnozí mysleli. Ani neosvobodil člověka z lopoty a práce, se kterou bojuje 
o život. Narozené dítě nebylo nadějí na větší blahobyt a vnější mír. Ale nadějí pro 

život vycházející ze srdce, naplněný smyslem, který se neztrácí, ani když člověk trpí 
různým útlakem a nepřízní. Ježíš dal smysl nejen utrpení, ale i smrti. Každá lidská 
prohra tak může být ve spojení s Ním vítězstvím. I smrt se může stát branou k životu. 
Narozením a životem toho dítěte, skrze jeho smrt a zmrtvýchvstání se nám otevřela 
nádherná možnost. Ať je lidská vina jakkoli velká a pády hluboké, zlo je z kořene vy-
vráceno na kříži. Kde sám Ježíš přijímá trest za vinu člověka, sdílí naši smrt. Narození 
takové naděje vyprošuji vám všem. Že láska se neztrácí a člověk může žít s nadějí 
silnější než smrt. A to už teď. Zvu vás také k návštěvě slavnostních bohoslužeb o Vá-
nocích. Štědrý den vychází letos na neděli a kryje se tak se 4. nedělí adventní. Kdo 
přijal nároky církve a účastní se pravidelně nedělní bohoslužby, může je v tento den 
naplnit účastí na bohoslužbách v 8:00 a 9:30 hodin. Popřípadě i na mši svaté v 16:00, 
která už co do obsahu spadá na 25. 12. Půlnoční mše svaté z 24. 12. na 25. 12. patří 
už ke slavnosti Narození Páně. O vánočních svátcích budou bohoslužby jako v neděli 
– v 8:00, 9:30 a v 18:00. V pondělí 25. 12. odpoledne v 16:30 můžete přijít do kostela 
na jesličkovou pobožnost, která bude složena ze zpěvů koled, čtení úryvků z liturgie 
N arození Páně a krátkého vystoupené malých dětí. Při svatoštěpánském odpoledni 
26. 12. bude kostel otevřený k prohlídkám a můžete si přijít v 18:00 zazpívat koledy 
s přibyslavskými varhaníky.

P. Pavel Sandtner
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Vážení čtenáři,
srdečně Vás všechny, i ty nejmenší, jménem města Přibyslav zveme na malé 

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

Na co se ještě můžete těšit:
–  na  andílka, který Vám bude dávat u  vstupu Betlémské světlo do  Vašich 

lucerniček 
–  na vystoupení hudební skupiny z Přibyslavi
–  na dílničky pro děti
–  na ochutnávku čajů a možnost jejich nakoupení
–  na prodej perníčků
–  na prodej náušnic z FIMO hmoty
–  na kováře, ukázku jeho práce a možnost zakoupení jeho výrobků

Děti se mohou těšit na dílničky, ve kterých si budou moci vyrobit například 
sněhuláka, soba, andílka, vánoční přáníčka, vánoční svícen a  spoustu dalších. 
Dále si tu budete moci zakoupit čaje, náušnice nebo perníčky.

ŽIVÝ BETLÉM
–  cesta s v. Josefa a Panny Marie z města Nazareta vzhůru do Judska do města 

Davidova, které se jmenuje  Betlém - opět společně s ŽIVÝM OSLÍKEM a Bet-
lémským světlem v doprovodu vojáků

–  příchod sv. Josefa a Panny Marie – příchod průvodu společně s oslíkem a vo-
jáky do Betléma do města Davidova 

–  narození Ježíška – předání dárečků Ježíškovi - přednesení básniček našich dětí 
a hraní koled narozenému Ježíškovi

–  příchod Tří králů od východu se sluhy s převzácnými dary pro Ježíška
–  společné zpívání vánočních koled - společně si u jesliček zazpíváme
–  andělíček bude rozdávat dárečky našim milým dětem 
Občerstvení bude zajištěno po celou dobu akce jak pro děti, tak pro dospělé 
ZDARMA  

za pořadatele
Irena Rezničenková a Marie Blažíčková

Pojďme všichni k Betlému
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 Svatomartinský průvod Člověče, nezlob se ve Knyku

Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod

Místní skupina ČČK Přibyslav
Naši Červenokřižáčci se 4. listopadu zúčastnili turnaje „Člověče, nezlob se“ 

v Knyku. Po loňském úspěchu i letos naši zástupci skvěle reprezentovali! První mís-
to si domů odvezla paní Hana Neuvirtová, která hrála v našem Červenokřižáckém 
týmu. Gratulujeme a těšíme se na další ročník. Jestli se nebudou bát nás do Knyku 
zase pozvat. 

V  neděli 12. listopadu 2017 jsme i  přes pršosněžení a  velkou zimu pomáhali 
na Svatomartinském lampionovém průvodu na parketu v Dobré. Červenokřižáčci 
připravili aktivity pro děti na zahřátí před dalším programem a rozsvěcením lampi-
onů. Našim dětem moc děkujeme!

V pátek 10. listopadu 2017 jsme v rámci akce Movember měřili krevní tlak, BMI, 
svaly a tuky v těle v ACO Industries, k.s. Celé akce se během 4 hodin zúčastnilo téměř 
sedmdesát zaměstnanců. Děkujeme za spolupráci.

Další akce nás čekají až po uzávěrce občasníku. 

Na prosinec připravujeme:
Na úterý 12. prosince 2017 jsme si pro naše členy a rodiny malých Červenokřižáč-

ků opět připravili Vánoční besídku ČČK. V zasedací místnosti MěÚ Přibyslav bude 
od 17 hodin připraven vánoční program v podání našich dětí s pomocí dětí a učitelů 

ze ZUŠ J. V. Stamice, pobočka Přibyslav. Samozřejmě nebude chybět občerstvení 
a vánoční nálada. Také zde budete mít možnost zaplatit členské příspěvky na rok 
2018. Po besídce bude následovat také výroční schůze členů MS ČČK Přibyslav.

Pravidelný monitoring v prosinci mezi svátky vynecháme. Budeme se na vás 
tedy těšit opět 26. ledna 2018.

Krásný prosinec a příjemné svátky!

Za MS ČČK Přibyslav 
Anna Šnýdl Doubková

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

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 prosinci čeká?
pondělí 4. 12. 2017 –  V knihovně si můžeme i hrát - možná přijde i andílek
              Setkání  – Výrobky s vánoční tématikou, písničky, říkadla

–  vánoční besídka
za maminky z KVC Harmonie

 Šárka Němcová
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Od roku 1920 se jednou za 4 roky setkávají skautky a skauti z celého světa, po-
každé v jiné zemi. Mladí účastníci musí splňovat několik kritérií, např. věk 14 až 18 
let před začátkem akce, znalost angličtiny na komunikativní úrovni, účast na pří-
pravných setkáních. Každý z účastníků má pouze jednu šanci za život se takového 
velkého setkání zúčastnit.

Od  22. července do  2. srpna 2019 proběhne 24. světové skautské Jamboree, 
tentokrát v amerických lesích Západní Virginie v tábořišti Summite Bechtel Reserve 
na 57 km2. Tábořiště navazuje na rozlehlý národní park New River Gorge.

Poprvé v historii světových Jamboree se mohou mladí skauti těšit na rafting, hor-
ská kola, skate park, zip lining, lanové překážky, nebo celou řadu různých střelnic. 
Český kontingent navíc připravuje společné cestování, o které si pobyt v Severní 
Americe prodlouží.

Cílem Jamboree ale není jen vyzkoušet si všechny tyto adrenalinové sporty. Skrze 
vše, co na Jamboree skauti zažijí, se přiblíží hlavním skautským myšlenkám. Posílí své 
porozumění napříč kulturami a propojí se s přírodou. Prohloubí si vztah ke světu, 
ve kterém žijí. Získají přátelství bez rozdílu pohlaví, národnosti, jazyka a vyznání. 
Zároveň prezentují svou zemi. Vaří tradiční jídla, ukazují řemesla a tance. 

Tři děvčata a dva chlapci z přibyslavského s kautského střediska Goliath se při-
hlásili na  tuto mezinárodní skautskou akci. Přejeme jim, aby se jim akce líbila, 
stejně tak jako jejich předchůdcům v roce 2015 v Japonsku, a dobře nás ve světě 
reprezentovali.

Akce je velmi fi nančně náročná, proto předem děkujeme za fi nanční dary.

Zbyněk Tvrdík
9. oddíl vodních oldskautů

JAMBOREE 2019

Televizní stanice nám letos v  tento den předložily tolik „kladečů věnců“ a  tolik 
bojovníků za svobodu, že se jeden nestačil divit! Ten obhajoval svobodu z pravých 
pozic, ten z levých, ten z globálních, ten z národoveckých, ten z pozic aktivního spo-
lupracovníka minulého režimu, ten z pozic prezidentského kandidáta, onen z pozic 
prezidentova kritika – zkrátka milovníci absurdního divadla si přišli na své…

My v Přibyslavi jsme byli skromnější. Sešli jsme se jako každý rok s občany měs-
ta, s přáteli a známými, abychom zapálili svíčky u pomníku sv. Václava, abychom 
zavzpomínali na  odboj studentů v  roce 1939 proti fašistům a  v  roce 1989 proti 
komunistům a  připomněli si, jaký krok kupředu naše země díky aktivitě svobod-
ných občanů od listopadu 1989 udělala – však se stačí rozhlédnout po Přibyslavi 
a okolních obcích, jak zkrásněly. Neznamená to, že jsme se vším spokojení, že si 
hovíme „na vavřínech“, naopak, cítíme a vidíme, že je před námi stále ještě hodně 
práce, ať už ve sféře veřejné či rodinné. Stojí to však za to, nenechat se znechutit 
různými výše zmíněnými absurdními situacemi, nenechat se otrávit nepříjemnostmi, 
které pro nás vymýšlejí různí rádoby „spasitelé“ ve jménu všelijakých -ismů. Naše 
„hrací plocha“, kde nás čekají stále nové úkoly a zápasy, je naše rodina, kde neseme 
největší odpovědnost za to, jaké budou budoucí generace, je to naše město, kde 
se podílíme na činnosti spolků a správě věcí veřejných. A myslím, že je dobře, že si 
to vždy alespoň jednou ročně, právě v den 17. listopadu, společně připomeneme. 

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

Anna Šnýdlová, Martin Kamarád
foto Jan Krejčí

17. listopad 2017 
v Přibyslavi 
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Občas se mi od „důchodců“ dostává odpovědi, že nemají čas. Pokud se nad tím 
zamyslíme, dává to smysl, pokud nám takto odpoví např. devadesátiletý senior. Ale 
jinak by si měli lidé seniorského věku užívat. Dělat takové věci, na které jim nezbýval 
čas v běžném zaměstnaneckém životě, kdy byli navíc zatíženi péčí o děti, domácnost 
či hospodářství, apod. Dnes je „in“ být aktivním seniorem. Věk se nám prodlužuje 
a otvírá spousta možností, jak naložit s volným časem (pokud nám ho tedy nenapl-
ní kupa vnoučat). Mezitím stihneme objet několik zdravotnických zařízení a týden 
uteče jak voda. Těší mne tedy, že si naši senioři najdou jednou týdně čas na společné 
setkání v Klubu seniorů Pohoda. Ten umožňuje nejen kontakt osamělých seniorů 
se společenským prostředím, ale nabízí především pestré trávení volného času. 
Snažíme se, aby si každý přišel na své. Luštíme, kreslíme, zpíváme, tvoříme, roz-
šiřujeme naše vědomosti, potěšíme se vystoupením dětí z MŠ, spolupracujeme se 
ZŠ, knihovnou apod., i možnost cvičení tu je. Stále toho máme hodně před sebou. 
Nebráníme se žádné spolupráci. Vše samozřejmě přizpůsobujeme věku „Pohodářů“. 
Takže i  takové posezení u kafíčka a povídání o běžných starostech může být pro 
mnohé uspokojením. Zkrátka zaměstnáváme mozek a naše tělo do té míry, která 
je akceptovatelná. Nikam se neženeme, ale také nezahálíme, viz  přiložené foto. 
V prosinci se těšíme na tradiční vánoční posezení a vystoupení dětí z MŠ i zpívání 
jejich milých učitelek. 

Za klub seniorů vám přeji krásný čas vánoční strávený ve zdraví a pohodě. 

Lenka Vaverková, DiS.

Vstříc aktivnímu stáří

Je to zvláštní. Když začnou padat z nebe první vločky, mnohý se v myšlenkách vrací 
o řadu let zpět. Třebaže nadáváme, že se ve sněhu špatně chodí, že to klouže, že 
mrzne, přesto, jsme-li hezky v teple a pohodlí, a podíváme-li se z okna, jakoby na nás 
z těch vloček dýchla sváteční vánoční nálada. Předvánoční doba je pro mnohé doba 
shonu, pro někoho smutnou dobou, protože nedávno ztratil někoho blízkého, pro 
někoho radostnou dobou plnou příprav a těšení se na sváteční pohodu a klid. Ať 
už patříte k těm nebo oněm, chci vám všem popřát vánoční pohodu, spokojenost 
a štěstí. A do dalšího roku hodně optimismu a pocit štěstí i z malých nepatrných 
obyčejných lidských radostí. Zvláště  nám všem, přeji hodně zdraví, zdraví a zase 
zdraví. Budeme se na vás na všechny těšit při všech našich akcích. Zvláště rádi mezi 
sebou uvítáme ty, kteří se cítí sami, bez přátel a někoho blízkého.

Krásné svátky vám všem.

Věra Schusterová
předsedkyně SPCCH ČR ZO Přibyslav

Přiblížil se opět advent…
(svaz invalidů vám přeje)

PODĚKOVÁNÍ
V sobotu 28. 10. byl u nás v Keřkově svoz velkoobjemového odpadu. Bývá 

to většinou dvakrát ročně v každé obci. Na jaře a na podzim. Člověk se diví, že 
pokaždé se najde tolik  „věcí“ na vyhození. Auta jsou vždy plná a pánové, kteří to 
mají na starosti, mají co dělat. Já píšu však proto, že jim chci moc poděkovat. To, 
co jsem potřebovala odvézt, jsem sama nemohla nijak dopravit k místu svozu. 
Šla jsem se tam podívat a tam už bylo rušno s nakládáním, ale hlavně už mi bylo 
řečeno – běžte domů, už je to zařízené, přijedou k vám. Zařídili to spoluobčani, 
kterým jsem se patrně o  situaci zmínila (Keřkováci jsou hodní!) a  opravdu, 
za chvíli k nám chlapi přijeli, všechno naložili a než jsem stačila zavřít vrata a moc 
poděkovat, byli pryč. Tak děkuju touto cestou. Pro mě to byla velká pomoc!

Marie Voralová
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Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP, opět vás vítám 
u čtení občasníku. Tentokráte již prosincového čísla. I v tento posled-
ní měsíc roku budete mít mnoho možností si užít kulturu v našem 
městě.

S dovolením lehce zrekapituluji, co se u nás dělo v listopadu.
Z důvodu výpadku elektrické energie jsem bohužel nenavštívila 

30. října seniory v DPS. Dohodli jsme se ale na náhradním termí-
nu a já se na ně tak mohu těšit v pondělí 27. listopadu odpoledne 
(po uzávěrce tohoto čísla PO). Povídat si budeme o knihách, no-
vinkách, bestsellerech… Tato setkání se stanou doufám pravidlem.

Také jsme přesunuli setkání „V knihovně si můžeme i hrát“ s ma-
minkami z KVC Harmonie. V  listopadu jsme se sešli 13. v pondělí 
dopoledne. Další návštěvu máme naplánovanou na pondělí 4. pro-
since a na děti tu bude čekat mikulášská nadílka. Zváni jsou všichni 
s malými dětmi.

V  pondělí 13. listopadu odpoledne jsme v  knihovně oceňovali 
všechny letošní „Lovce perel“! Tentokrát čekala odměna skutečně 
na všechny. Na ty nejlepší trochu větší, na ostatní zúčastněné menší. 
Jsme moc potěšeni, že vás ještě tolik baví čtení a knihy vůbec! Všichni 
jste velice šikovní a  těšíme se na  vaše příští návštěvy v  knihovně. 
Pořadí všech lovců najdete na plakátku v tomto čísle PO.

Koncem listopadu jste si také mohli v kulturním domě užít „Zimní 
hrátky s  pimprlátky“. Věříme, že se vám tato krásná tradiční akce 
místních loutkařů líbila. Děkujeme jim za náročnou přípravu a pro-
vedení a vám samozřejmě za návštěvu.

A co nás čeká v prosinci? Hned během jeho prvního víkendu se 
můžete těšit v sobotu 2. prosince od 17:00 hod. na slavnostní za-
končení Divadelní Přibyslavi 2017. Tento slavnostní večer bude 
věnován také 160. výročí založení ochotnického divadla v Přibyslavi 
a také budou vyhlášeny výsledky soutěže „Divák DP 2017“ a „Cena 
úsměvu 2017“.

A  hned v  neděli 3. prosince v  16:00 hod. vás srdečně zveme 
do Kurfürstova domu na vernisáž výstavy „Hlína a ruce“! Ve vý-
stavní síni budete moci zhlédnout keramiku paní Jany Březkové 
a fotografi e pana Ivo Havlíka. Zároveň se otevře i tradiční výstava 
betlémů. Obě výstavy potrvají až do 6. ledna 2018.

O hodinu později – v 17:00 hod. bude před radnicí slavnostně 
rozsvícen vánoční strom. K slavnostní atmosféře jistě přispějí svým 
vystoupením, jako každoročně, přibyslavské děti a mládež.

V sobotu 9. prosince od 18:00 hod. si vás dovolujeme pozvat 
do kulturního domu na velký slavnostní koncert smíšeného pěvec-
kého sboru Jasoň!

O  týden později, v  sobotu 16. prosince, vás čeká v  kulturním 
domě od  14:00 a  od  15:30 tradiční loutková pohádka Jak drak 
k druhé hlavě přišel a večer, od 19:30 hod., vás zveme na kvalitní 
fi lm a dobrou muziku v rámci fi lmového klubu. Nenechte si to ujít.

A  už se pomalu blížíme k  Vánocům. V  pátek 22. prosince 
od 14:30 budeme v dětském oddělení knihovny něco pěkného vy-
rábět v rámci tvořivé dílny. Těším se.

V sobotu 23. 12. bude knihovna i muzeum a informační centrum 
zavřené. Podrobnou otvírací dobu během vánočních svátků najdete 
v tomto čísle PO.

V knihovně pro vás máme knižní novinky, stavte se pro ně. V tomto 
čísle občasníku také najdete krátký dotazník, který se knihovny týká. 
Za jeho vyplnění vám budeme velmi vděční. Je anonymní, můžete ho 
vystřihnout a vyplněný vhodit do schránky Kurfürstova domu, nebo 
si ho vzít přímo v knihovně a stejně tak ho přímo paní knihovnici 
i odevzdat. Je to na vás. Děkujeme.

Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví a štěstí v novém 
roce vám přejí všichni zaměstnanci KZMP. Děkujeme vám za přízeň.

Markéta Gögeová
knihovnice

Vánoční čas

Prosíme Vás o vyplnění krátkého dotazníku, který nám pomůže zlepšit služby v knihovně a vyjít 
Vám více vstříc. Vaše podněty nás zajímají!

1.  Uvítali byste změnu pracovní doby? Např. jeden den v týdnu mít otevřeno až do 18:00?

a) ANO  b) NE  c) vlastní návrh ........................................

2.  Chtěli byste knihovnu využít za určitých podmínek jako místo setkávání? Např. nějakého 
spolku, kroužku?

a) ANO  b) NE

3.  Chybí Vám u nás v knihovně nějaký konkrétní literární žánr?

a) sci-fi  b) fantasy c) postapokalyptické d) myslivecká tématika

e) detektivky f) komiksy g) Young Adult h) esoterika

i) NECHYBÍ j) jiné – napište ........................................

4.  Měli byste cca 2x – 3x ročně zájem o setkání se zajímavými lidmi z regionu, o přednášky, 
promítání?

a) ANO  b) NE

5.  Napište prosím vlastní návrh – co byste v knihovně rádi měli, dělali, dostali tu (např. pohodl-
ný čtecí koutek? Možnost posezení u kávy a čaje? Možnost absolvování nějakého kurzu? …)

Děkujeme za váš zájem. Dotazník je anonymní, najdete ho i přímo v knihovně, můžete ho vhodit 
do poštovní schránky na budově knihovny .

Dotazník o knihovně

Vánoční čas
1.  Co je to advent?

a) druh exotického pokrmu
b) období čtyř neděl před vánočními svátky
d) označení pro dobu jednoho měsíce, kdy smíme jíst jenom luštěniny

2.  Co si vlastně připomínáme o  Vánocích? (nápověda – někdo se narodil, nebo 
zemřel..?)

3.  Co nejčastěji o Vánocích zdobíme?
a) palmu
b) jakýkoli keř
c) jehličnan

4.  Napište alespoň 5 vánočních zvyků či symbolů. (co na  Vánoce děláme, čím si 
zdobíme dům, byt apod.?)

5.  Co na Štědrý den doma večeříte?

Dětské kvízové 
okénko

Milí malí luštitelé, v  listopadovém kvízu nebyly žádné záludnosti, myslím, že nebyl těžký. 
Přesto se nám sešly zase jenom tři správně vyluštěné kvízy – od  našich chytrých děvčat 

Anetky, Barči a Aničky. Moc jim děkuji, odpovědi měly samozřejmě správně, v knihovně tak 
na ně čeká odměna.

Prosincový kvíz věnujeme přesně tomu, co se nám samo tak nějak nabízí :)

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, časopi-
sem, počítačem a samozřejmě i s paní knihovnicí.

Těším se na odpovědi! :)
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Lovci perel – vyhodnocení
Dětská čtenářská soutěž, při které se za přečtené 
„PERLORODKY“ (knihy) sbírají perly. Děti si vybraly perlorodku a 
k té obdržely otázky. Otázky byly rozděleny na povinné a nepovinné. 
Všechny povinné musely být správně – poté lovci obdrželi jednu perlu. 
Pokud správně nebyly, neobdrželi lovci nic. Ti, kteří vyplnili i 
nepovinné otázky, získali jeden menší korálek – tři menší korálky byly 
vyměněny za jednu perlu. 
 
Kdy jsme soutěžili: 
- od 1. března 2017 do 31. října 2017 
 
Kolik lovců se zúčastnilo: 
- 18 
 
Jmenovitě: 
 

Jméno lovce Počet získaných perel a korálků 
Ondra Beneš 171 perel !!! 
Anetka Sobotková 74 perel + 2 korálky 
Evička Nedělková 39 perel + 1 korálek 
Barča Augustinová 22 perel 
Michalka Grófová (z MŠ !!!) 12 perel + 2 korálky 
Nelča Žáková 11 perel + 2 korálky 
Míša Ronovská 9 perel + 2 korálky 
Anička Řezníková 5 perel 
Káťa Ronovská 4 perly 
Péťa Fiedlerová 4 perly 
Terezka Danielová 3 perly + 2 korálky 
Kája Landová 2 perly + 2 korálky 
Amálka Loužecká 2 perly + 2 korálky 
Dalibor Daňko 2 perly 
Eliška Nimmertondlová 1 perla + 1 korálek 
Péťa Svoboda 1 perla + 1 korálek 
Fanda Pojman 1 perla 
Toník Durčák 1 korálek 

Letos se zúčastnilo soutěže méně lovců perliček než v loňském roce,  
i tak byla ale konkurence docela veliká. A výkony našich malých  
a mladých čtenářů obdivuhodné! Posuďte sami. 

Absolutním vítězem se stává: 

ONDRA BENEŠ   – nasbíral neuvěřitelných 171 perel!!! 

Další mimořádnou čtenářkou je: 

ANETKA SOBOTKOVÁ – nasbírala 74 perel a 2 korálky!! 

Další tři nejlepší: 

EVIČKA NEDĚLKOVÁ  – 39 perel a 1 korálek 
BARČA AUGUSTINOVÁ – 22 perel 
NELČA ŽÁKOVÁ   - 11 perel a 2 korálky 

Velice mimořádný výkon – čtenářka z MŠ!! 

MICHALKA GRÓFOVÁ - 12 perel a 2 korálky 

Všem zúčastněným lovcům bych chtěla MOC A MOC PODĚKOVAT a také jim 
pogratulovat k nádherným výsledkům!! 
Za 8 měsíců přečetli tolik knih! A někdo začal sbírat perličky i mnohem později, 
takže má na svém kontě mnoho přečtených knih za kratší časový úsek. 
Jste prostě úžasní a my v knihovně doufáme, že budete rádi číst i nadále, mimo 
soutěž. 

Na VŠECHNY lovce čeká v knihovně odměna! A ti nejlepší se mohou těšit na trochu 
hodnotnější ceny. Všichni si také mohou vyzvednout perličky, které úspěšně nalovili. 
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Pravidelná měsíční tisková konference starosty Přibyslavi Martina Kamaráda 
a místostarosty Michaela Omese měla 1. listopadu 2017 nanejvýš aktuální téma. 

Město totiž prožilo dva dny a jednu noc bez elektřiny a dvě jeho části - Ronov nad 
Sázavou a Česká Jablonná - při setkání s novináři ještě byly bez elektrické energie, 
ta se nakonec podařila obnovit teprve po 84 hodinách!

Viníkem byl orkán Herwart, který 29. října 2017 zasáhl střední Evropu. Orkán, 
čili uragán, je nejvyšší (dvanáctý) stupeň Beaufortovy stupnice síly větru, klasifi kuje 
vítr o rychlosti 32,7 m/s (118 km/h) a více. Síla cyklonu v Přibyslavi byla ještě větší, 
dosahovala až 127 km/hod.

Vyvráceno 50 000 stromů
Slovo na radnici nejdříve dostal Ing. Petr Podhrázký. Ekonomický náměstek ře-

ditele Lesního družstva obcí Přibyslavska hovořil o historicky největších škodách. 
Herwart skolil nejméně 50 tisíc stromů, znamená to, že 50 tisíc kubíků dřevní hmoty 
leží na zemi nebo bude muset být sťato. Žel, z devadesáti procent jde o dospělé 
porosty. Odhad ekonomické škody je přes 1 milion korun a další milion korun bude 
stát náročná likvidace polomů.

„Neplánovanou těžbu musíme zvládnout do jara, jinak hrozí kůrovec. Rozhodující 
bude, kolik v zimě napadne sněhu, když ho bude přes dvacet centimetrů, do lesů se 
nedostaneme,“ pokrčil rameny Petr Podhrázký.

Otázkou je, zda vůbec a za kolik půjde toto rozštípané dřevo prodat. Český trh je 
napjatý, již nyní nabízí volné dva miliony kubíků. Naprostou část dřeva z přibyslav-
ských polomů je možné nabídnout pouze jako palivo nebo celulózkám, za poloviční 
cenu.

Scházely informace
Dva nejvyšší představitelé městské samosprávy novináře informovali, jak řešili 

ochromení města, které přibližně 36 hodin bylo bez elektrické energie a některé 
jeho části dokonce 84 hodiny!

Martin Kamarád a Michael Omes ocenili obrovské nasazení podniku ČEZ a také 
dobrovolných hasičů města. Kritičtí ovšem byli k  tomu, jak byli, respektive nebyli 
o složité situaci informováni. Úsměvné například je, že telefonní číslo kontaktní linky, 
kterou ČEZ zřídil pro starosty měst a obcí, na radnici došlo e-mailem, jeho otevření 
ale samozřejmě nebylo možné.

Zásahová jednotka přibyslavských hasičů zajistila průjezdnost celým územím 
města pro záchranáře, nasazena k tomu byla tři družstva, ta v neděli vyjela 35krát! 

Prostřednictvím textových zpráv byli rodiče školáků informováni  o zrušení pon-
dělní výuky. Prioritou byla příprava teplého občerstvení pro lidi žijící v Domě s pečo-
vatelskou službou Přibyslav. Město a jeho vesnice objížděl pojízdný rozhlas. 

„Občané od nás očekávali především informace, snažili jsme se je dát, ovšem ani 
nám se informací nedostávalo,“ zdůraznil starosta Martin Kamarád. Místostarosta 
Michael Omes situaci ilustroval perličkou - zatímco z Přibyslavi se na celostátní dis-
pečink ČEZ nebylo možné dovolat, jeho sestře v Praze se to povedlo na první pokus.

Zastavila se i práce
Martin Kamarád shrnul zásadní poučení z dramatu - v podobně kritických chví-

lích se musí postarat každý sám o sebe, samospráva je schopna pomoci jen těm, 
kteří na to nemají sociální a fyzické síly. „Protože není vyloučeno, že život obdobné 
situace opět přinese, přemýšlíme, jak rychle a efektivně informovat naše občany“, 
řekl Michael Omes.

Herwart ochromil i hospodářský život města. Strojírna ACO, kartonážka Apoly 
a škrobárna Amylon výrobu zcela zastavily, Pribina jenom přijímala mléko. Potra-
vinářské obchody prodávaly pouze pečivo. V provozu zůstala jen restaurace U Ku-
bínů, která sehnala motorový agregát a vyráběla si vlastní proud. Lidé si do šenku 
chodili dobíjet baterie mobilních telefonů. 

Několik dnů po  ústupu orkánu trval zákaz vstupu na  cyklostezku, bylo nutné 
odstranit polomy, které padly přes jízdní dráhu.

V městských lesích nyní leží asi 500 stromů, což je objem roční těžby. I tyto polá-
mané kmeny čekají na likvidaci. 

Na tiskovou konferenci přišlo více novinářů než obvykle. Odcházeli s přesvědči-
vým dojmem, že samospráva Přibyslavi nejsilnějšímu orkánu v historii města doká-
zala čelit. Navzdory tomu, že trpěla nedostatkem informací.

Ivo Havlík

Přibyslav ze všech sil čelila ničivému orkánu Herwart
Na tiskovou konferenci přišel nebývalý počet novinářů

Nejdestruktivnější orkán v historii byl v roce 1780, strašlivým způsobem zpus-
tošil východní Karibik a zabil více než 25 tisíc lidí, což jej činí nejsmrtonosnějším 
vichrem historie. Významně zasáhl i do průběhu americké války za nezávislost, 
neboť zdecimoval francouzské a britské námořní síly hlídkující v oblasti.

Ivo Havlík, snímky autora

 Město Přibyslav za jediný den (neděle 29. října 2017) přišlo o 500 vzrostlých stromů, 
Lesní družstvo obcí Přibyslavska o více než 50 tisíc

 Orkán na dva týdny zatarasil cyklostezku mezi Přibyslaví a Sázavou

 Obětí orkánu byla i tzv. Kasalova lípa v Hasičské ulici, naštěstí se zřítila tak, že nepoškodila 
požární zbrojnici, na likvidaci stromu musela být nasazena těžká technika
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Další stavba v městské památkové zóně v Přibyslavi prokoukla. Dům č. 44 na Be-
chyňově náměstí má novou fasádu. Starou omítku otloukli a novou nahodili místní 
zedníci Filip a Václav Kasalovi a Tomáš Musil, barvu vybrali památkáři. 

Dům má zajímavou historii. Mezi válkami v něm byl hostinec Jana Dopity U Slavie, 
ve dvoře stála kuželna a pivo se v létě nosilo i na zahradu.

Z čelního pohledu vpravo provozovala živnost Kateřina Hoff manová. „Její rodina 
doplatila na holocaust, skončila ve vyhlazovacím koncentračním táboře. Po nějakém 
čase do uzavřeného krámku přestěhoval svoji živnost Evžen Sokol z domu na náměs-
tí číslo 3,“ uvádí Anna Šauerová z městského muzea. 

Po druhé světové válce dům získala Církev československá husitská a na fasádu 
umístila svůj symbol - kalich s křížem. Více než modlitebna objekt sloužil pro letní 
tábory církevní mládeže.

„Jsme vděčni městské a krajské samosprávě, že nám pomohly dům renovovat,“ 
říká husitský farář z Jihlavy František Tichý, který se o dům stará. 

Město Přibyslav novou fasádu dotovalo částkou 60 000 korun.
Ivo Havlík

Dům s kalichem má novou fasádu

 V domě č. 44 (dříve č. 30) na Bechyňově náměstí mezi válkami byl hostinec U Slavie 
s kuželnou, květinářství vpravo je již částí Kurfürstova domu. Foto z archivu městského muzea

 Od 10. listopadu dům již památkové zóně města ostudu nedělá, 
ještě zbývá obložit základy stavby. Foto: Ivo Havlík

Přibyslavská kadeřnice Lenka Králová, ml., se zúčastnila světového setkání tohoto 
řemesla, které se konalo v  Paříži pod názvem MCB by Beauté Sélection (Výběr 
krásy). 

Z hlavního města Francie si do svého Salonu na Bechyňově náměstí přivezla cenné 
poznání, že přední světové kadeřnice, ale také kadeřníci, velké konkurenci v oboru 
čelí neustálým zdokonalováním svého umění. 

„Pařížské výstaviště bylo doslova ucpané návštěvníky veletrhu, výrobci na něm 
nabízeli nepřeberné množství produktů různých značek. Na nespočtu vyvýšených 
pódií se předváděly nové střihy, účesy a barvení vlasů. Nejen to, každý si mohl osa-
hat a vyzkoušet stále preciznější kadeřnické nářadí a nástroje,“ říká Lenka Králová.

Na otázku - co teď v účesové tvorbě letí, odpovídá, že aktuálním trendem u žen 
jsou krátké vlasy, velmi výrazné barvení a také střih zvaný Long Bob, to znamená 
delší mikádo. Vracejí se husté rovné ofi ny. U mužů jsou in dlouhé patky a opečová-
vaný plnovous. 

„Já jsem zastáncem toho, že všichni nemusí jít s davem a každý by měl nosit to, 
co mu na hlavě sluší, potom je samozřejmě nejvíc šik,“ tvrdí přibyslavská kadeřnice. 

Za největší zážitek z pracovní cesty do Paříže, kterou si sama hradila, Lenka Krá-
lová považuje show amerického kadeřníka Guy Tanga, jehož tvorbu trvale sleduje. 

„Mistr nejraději pracuje s dlouhými vlasy, stejně jako já,“ uvádí Lenka a dodává, že 
si z Paříže do svého Salonu v Přibyslavi dovezla věci a produkty, které se na českém 
trhu kadeřnických potřeb pořídit nedají. 

Vývoj účesové módy ve světě přibyslavská rodačka hodlá sledovat i nadále. Sotva 
se vrátila z Paříže, už začíná šetřit na další zahraniční festival krásně učesaných hlav. 
Kam zamíří příští rok, zatím zůstává jejím tajemstvím.

Ivo Havlík

 Lenka Králová, ml., se v Paříži setkala s předním americkým kadeřníkem Guy Tangem, 
jehož účesová tvorba ji už dávno učarovala

Přibyslavská kadeřnice byla na zkušené 
v Paříži

Počátkem listopadu byla v Ronově nad Sázavou dokončena stavba nového mostu 
na  silnici č. III/01840, která spojuje místní části Přibyslavi - Ronov nad Sázavou 
a  Hřiště. Most překlenuje poslední přítok Losenického potoka před jeho ústím 
do řeky Sázavy.

Rekonstrukce byla svěřena společnosti SKANSKA, začala 7. srpna a podle plánu 
trvala plné tři měsíce.

Nejtěžší prověrka nového mostu bude 18. srpna 2018. Po  návratu z  Pyrocaru 
po něm projede více než 350 plně naložených hasičských cisteren. Po dobu největ-
šího setkání požárních automobilů na přibyslavském letišti totiž bude provoz mezi 
Hřištěm a Ronovem nad Sázavou jednosměrný. 

Foto: Ivo Havlík

Ronov nad Sázavou má nový most
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Jménem organizátorů Republikového fi nále Pionýrského Sedmikvítku ve folklor-
ních tancích bychom rádi poděkovali kuchařkám Základní školy Přibyslav za  ve-
lice chutná jídla a  služby, které nám poskytly. Zúčastněné soubory velice kladně 
hodnotily pestrost jídel a jejich kvalitu. I zahraniční soubory nás žádaly o předání 
poděkování. 

Dále bychom chtěli poděkovat Kulturnímu zařízení města Přibyslav za poskytnuté 
zázemí v kulturním domě, za pomoc při přípravě a vlastním průběhu celé  soutěže. 
Letošního, již třináctého ročníku, se zúčastnily soubory z pěti krajů České republiky 
a dva soubory z Maďarska. 

Mgr. Jiří Němec

PODĚKOVÁNÍ

Na  konci roku chci připomenout 3 polo-
kulatá výročí narození našich osobností a to 
lékaře a historika MUDr. F. Půži (1872-1932), 
učitele a kreslíře R. Ludmily (1872-1953) a fi -
lologa R. Schenka (1872-1962). O  prvních 
dvou toho již bylo napsáno povícero, zamě-
řím se tudíž na  zapomenutého přibyslav-
ského rodáka R. Schenka. S jeho příjmením 
se pojí jedna zajímavost, neboť jeho otec, 
povoláním strojvůdce, se jmenoval Vojtěch 
Šenk. (Příjmení Šenk Rudolf začal používat 
ke  konci života.) Rudolf Schenk vystudoval 
gymnázium v Třebíči a poté klasickou fi lologii 
na FF UK v Praze, kde získal aprobaci z latiny, 
řečtiny a češtiny. Dráze středoškolského pro-

fesora se začal věnovat na gymnáziu v Třebíči. Od září 1899 vyučoval na gymnáziu 
v Zábřehu na Moravě. V r. 1910 získal místo prof. latiny a řečtiny na gymnáziu v Olo-
mouci. Za své protiválečné a protirakouské postoje za 1. sv. války i vzhledem ke svým 
pedagogickým schopnostem patřil mezi oblíbené profesory. Potom se na několik 
roků navrátil do Zábřehu na Mor., kde působil již jako ředitel gymnázia. Posledních 
8 let pedagogické, odborné a veřejné činnosti prof. Schenka je plně spjato s met-
ropolí východních Čech, s Hr. Králové, kde působil v l. 1925-33 rovněž jako ředitel 
gymnázia. Zde se právě on významnou měrou zasloužil o výstavbu nové budovy 
gymnázia. Schenkova vědecká i literární práce, zasvěcená epoše antiky, se dotýkala 
výuky latiny a řečtiny a také činnosti překladatelské a vydavatelské. Velmi ceněný je 
jeho překlad Výboru z Regulí Starého a Nového zákona M. Matěje z Janova z r. 1954. 
I po téměř padesáti letech je Schenkův překlad živý. Jak dokládají některé příspěvky 
ze sborníku Mistr Matěj z Janova ve své a v naší době, který je výstupem sympozia 
konaného na TF JU roku 2000, překlad je stále ještě studován.

J. Ledvinka, ml.

Polokulatá výročí

Nedávno se na  pultech knihkupectví 
objevily dvě zajímavé knihy, které určitě 
stojí za  přečtení. Autorem první je historik 
M. Kamp a jmenuje se Konec 2. světové vál-
ky na Havlíčkobrodsku. V knížce nalezneme 
celkem 627 dobových fotografi í a  nespo-
čet nových informací i  o  našem městě. Mě 
osobně zaujal text o vytvoření padesátihlavé 
ozbrojené Revoluční gardy, která měla pa-
radoxně první starosti se samotnými Sověty, 
bylo hlášeno 70 incidentů a 29 žen vyhledalo 
ošetření. Druhá kniha, na  kterou chci upo-
zornit, se jmenuje Utajená láska prezidenta 
Masaryka od  novináře P.  Zídka. Jde o  bio-
grafi i moravské spisovatelky, básnířky, pub-

licistky a veřejné aktivistky, která byla více než pět let intimní přítelkyní prezidenta 
Masaryka. Několikaleté Zídkovo bádání napravilo některé chybičky, které se vloudily 
do dřívějších publikací. (Např. knihy: J. Kovtun, Republika v nebezpečném světě, či 
T. G. Masaryk - Dopisy Oldře Sedlmayerové, které sestavila D. Hájková.)

Oldra Sedlmayerová žila v Přibyslavi v letech 1905-1914. Jako dcera divadelního 
herce hrála divadlo s místními ochotníky, v místním Sokole zastávala funkci vzdělava-
telky. Dne 21. ledna 1906 se jí u nás narodil syn Ing. Agr. Oldřich Sedlmayer a v čer-
venci téhož roku se v Borové  poprvé osobně setkala s budoucím prezidentem T. G. 
Masarykem. Na jaře 1911 ustavila v Přibyslavi vlastní organizaci Masarykovy pokro-
kové strany a stala se její předsedkyní. Na počátku války byl její manžel, přednosta 
stanice Jan Sedlmayer, přeložen do Bílovic nad Svitavou. Paní Oldra nebyla tímto 
stěhováním nadšena, opouštěla město, v němž si vybudovala celou řadu přátelských 
kontaktů a  kde existoval společenský a  kulturní ruch. Asi je škoda, že se při po-
jmenování jedné z posledních ulic nedala přednost nějaké osobnosti, třeba zrovna 
intelektuálce Sedlmayerové. (Jinak se zachovali např. v Polné, kde po B. Němcové, 
která tam žila necelé dva roky, ulici pojmenovali.) A tak i nadále budou Oldru Sedl-
mayerovou v Přibyslavi připomínat jen ty slepičky u budovy starého nádraží, které 
samozřejmě ( jak vyplývá ze sčítání lidu z roku 1910) sama také chovala. 

J. Ledvinka, ml. 

Stojí za přečtení

Shodou okolností v období letošního Svátku všech svatých a Památky všech věr-
ných zesnulých, lidově řečeno Dušiček, byla téměř dokončena stavba nové hřbitovní 
zdi podél Havlíčkovy ulice. 

Stavební práce přišly na 800 tisíc korun, částečně je uhradila dotace ministerstva 
zemědělství. Již před třemi lety bylo na  podobné práce vynaloženo půl milionu 
korun.Při stavbě byly proti případnému poškození ochráněny pomníky a náhrobky 
stojící v bezprostřední blízkosti zdi.

Uprostřed listopadu uplynulo rovných 183 let od  vysvěcení nového přibyslav-
ského hřbitova. Došlo k  tomu 16. listopadu 1834. Dříve se pohřbívalo u  kostela 
Narození sv. Jana Křtitele, zřízení nového pohřebiště za centrem města si vyžádala 
morová epidemie.

Foto a text: Ivo Havlík

Hřbitov má novou zeď, byla dostavěna 
na Dušičky
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V uplynulých letech Místní akční skupina Havlíčkův kraj pořádala společnou vá-
noční výstavu „Bez stromečku nejsou Vánoce …“ spojenou se soutěží o nejhezčí 
vánoční stromeček Havlíčkova kraje. První se konala v Havlíčkově Borové, druhá 
v Modlíkově, třetí v Přibyslavi, čtvrtá ve Stříbrných Horách, pátý ročník byl v Chlumě-
tíně, šestou výstavu připravila obec Kameničky, sedmá v pořadí byla obec Sobíňov, 
osmý ročník pořádala obec Vatín. Ve  Vatíně zvítězil stromeček z  Nového Veselí, 
proto se letošní devátý ročník koná právě tam. Opět v ás proto touto cestou prosím 
o spolupráci.

Vernisáž výstavy je naplánována na 19. 12. 2017 v 16:00 hod. v prostorách 
budovy Úřadu městyse, Na Městečku 114, v Novém Veselí. Na zahájení je při-
praven kulturní program. 

Výstava bude veřejnosti zpřístupněna od 20. 12. do 22. 12. 2017, dále pak 
27. 12., 28. 12. a  29. 12. 2017. Výstava bude přístupná v  uvedené dny vždy 
v úředních hodinách – viz níže.

Co od vás potřebujeme?  
Nazdobený stromeček, nemusí být veliký, stačí tak půl metru (maximálně 1,5m). 
Stromeček přivezte do Nového Veselí v pátek 15. 12. 2017 od 8:00 do 14:30 

hod. Je jedno, kdo za Vaši obec stromeček nazdobí (může jich být i  víc). Oslov-
te školu, školku nebo „nějakou dobrou duši“ z  obce, která vytvoří soutěžní dílo. 
Po  skončení výstavy vám budou stromečky, stojany nebo ozdoby ze stromečků 
vráceny. (Pokud budete chtít, můžete si je vyzvednout po skončení výstavy, nebo je 
vyzvednete příležitostně po Novém roce. Záleží na domluvě.) Tato společná akce je 
nejjednodušší způsob, jak MAS Havlíčkův kraj prezentovat a dává příležitost lépe se 
navzájem poznat. Věřím, že se vaše obec soutěže zúčastní. 

Úřad městyse Nové Veselí - 566 667 121, mobil: 602 946 182 
nebo vedoucí učitelka MŠ Monika Kovalská -733 132 583

Úřední hodiny: 
PO: 7:30 – 16:00 hod.; ÚT: 7:30 – 15:30 hod.; ST: 7:30 – 17:00 hod.
ČT: 7:30 – 15:30 hod.; PÁ: 7:30 – 14:30 hod.

Jaroslava Hájková
manažerka MAS

Chystáme tradiční výstavu…

Syndikát novinářů Vysočina připravuje ve spolupráci s redakcemi regionálních 
médií šestý ročník výstavy fotografi í Region Press Foto 2017. Tímto chceme vyzvat 
vaše redakce, fotografy či externí spolupracovníky k účasti. Výstava je koncipovaná 
jako putovní. Poprvé ji zájemci uvidí v lednu v Jihlavě.

Fotografi e spoluvytváří stránky novin, časopisů i internetových médií. Často jsou 
to přímo ony, které zaujmou čtenáře přečíst si obsah článku. Určitě i vy jste letos 
takových zveřejnili celou řadu. Prezentujte je ještě jednou formou výstavy.

Výstava Region Press Foto 2017 je určena jak profesním novinářům či fotografům, 
tak i fotografujícím spolupracovníkům redakcí, jejichž snímky s regionální tématikou 
periodika či webové servery zveřejnily. Výstavu mohou obeslat nejen redakce dení-
ků, týdeníků a měsíčníků či městských novin, ale i internetová média. Fotografi e 
mohou být dokumentární, reportážní, nebo výtvarné. Maximální počet snímků 
jsou čtyři kusy (při rozměru 30x40 cm) za redakci. Téma je libovolné.

Uzávěrka pro zasílání fotografi í je stanovena na úterý 28. listopadu 2017. Výstava 
Region Press Foto 2017 z kolekce porotou doporučených snímků se uskuteční v pro-
storách Krajského úřadu Kraje Vysočina v lednu příštího roku.

Z organizačních důvodů prosíme o sdělení, zda se soutěží zúčastníte, odepsat 
můžete na  tuto kontaktní adresu klukan@jihlavske-listy.cz. Těšíme se na  vaši 
spolupráci!

Posílejte snímky 
na šestý ročník výstavy 
Region Press Foto 2017

 
 
 
 
 
 

 

 
 www.euthanasia.cz 

Srdečně zveme na cestovatelskou besedu s promítáním 
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velký zasedací sál radnice Přibyslav 
 

vstupné dobrovolné 

Pozvánky na akce



Sport PROSINEC 2017Str. 22

Přibyslavský dvanáctiboj 
JUNIOR 2017

NEJMLADŠÍ DĚTI 2011 a mladší
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Hod oštěpem 

[m] poř. Hod kriket. 
míčkem [m] poř. Vrh koulí 

[m] poř. body 
z poř. BODY

1. Musil Josef 2013 6,75 1 15,48 1 5 2 4 100
2. Háněl Daniel 2012 4,3 2 5,92 5 5,47 1 8 95
3. Ptáčková Sára 2011 3,67 5 6,96 2 2,74 3 10 90

DÍVKY MLADŠÍ 2006 - 2010
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Hod oštěpem 

[m] poř. Hod kriket. 
míčkem [m] poř. Vrh koulí 

[m] poř. body 
z poř. BODY

1. Ptáčková Petra 2007 11 1 15,67 1 3,83 1 3 100
2. Kalendová Jolana 2008 9,41 2 12,93 3 2,97 3 8 95
3. Loužecká Amálie 2008 6,74 4 12,4 4 3,41 2 10 90

DÍVKY STARŠÍ 2002 - 2005
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Hod oštěpem 

[m] poř. Hod kriket. 
míčkem [m] poř. Vrh koulí 

[m] poř. body 
z poř. BODY

1. Kalendová Barbora 2004 23,42 1 32,12 2 6,49 2 5 100
2. Pejzlová Monika 2003 15,06 4 43,53 1 8,03 1 6 95
3. Havlíčková Tereza 2003 20,49 2 32 3 5,55 5 10 90

CHLAPCI MLADŠÍ 2006 - 2010
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Hod oštěpem 

[m] poř. Hod kriket. 
míčkem [m] poř. Vrh koulí 

[m] poř. body 
z poř. BODY

1. Háněl Tomáš 2006 18,38 1 29,49 1 4,88 1 3 100
2. Havlíček Radek 2006 16,12 2 26,91 2 4,41 2 6 95
3. Losenický Petr 2006 12,47 4 21,24 3 4,11 3 10 90

CHLAPCI STARŠÍ 2002 - 2005
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Hod oštěpem 

[m] poř. Hod kriket. 
míčkem [m] poř. Vrh koulí 

[m] poř. body 
z poř. BODY

1. Loužecký Filip 2003 22,52 1 35 1 7,55 2 4 100
2. Havlíček Marek 2004 18,38 2 35,1 1 6,51 2 5 95

11. disciplína – VRHAČSKÝ TROJBOJ – 5. 11. 2017
Přesto, že bylo chladné počasí, dorazilo 33 dětí, aby poměřilo síly v hodu oštěpem, 

kriketovým míčkem a vrhu koulí. Nejvíce překvapila Monika Pejzlová svým skvělým 
hodem kriketovým míčkem za hranici 43 m! Děkujeme za hojnou účast i přes nepří-
znivé teplotní podmínky ☺.

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

12. DISCIPLÍNA 5. RO NÍKU:12. DI

ŠIPKY

KDY:

PREZENCE:

START:

KDE:

S SEBOU:

STARTOVNÉ:

INFO:

ned le 3. 12. 2017

9:00 - 9:25

9:30

t locvi na ZŠ P ibyslav (vchod od pošty)

sálová obuv a sportovní oble ení

10 K

732 401 836 nebo na webu a Facebooku

12 DISCIPLÍNA 5. RO NÍKU:SCIPLÍNA 5 RO NÍKÍ

5. RO
NÍKU

SLAVNOSTNÍ ZAKON
ENÍ
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 V letos posledním utkání na domácí půdě se hráči A mužstva SK Přibyslav 
až šestkrát radovali ze vstřeleného gólu, porazili Košetice 6:2

 Úplně poslední podzimní utkání v Přibyslavi odložil na pozdější termín orkán, naše rezerva 
v zápase s SK Kožlí dvakrát o gól prohrávala, ale po velkém boji zvítězila 3:2

 Zálohou přibyslavské kopané je mládež. Starší záběr zachytil 
momentku zápasu dorostenců SK Přibylav - SK Telč

Soutěžní kopanou v Přibyslavi hrají tři mužstva dvou klubů - SK Přibyslav a Sativa 
Keřkov. V krajském a okresním přeboru naše týmy přezimují v různém postavení.

První mužstvo SK Přibyslav je na  10. místě přeboru Kraje Vysočina, když čtyři 
utkání vyhrálo, jedno remizovalo a  osm prohrálo. Střelci se do  svatyně soupeřů 
trefi li 26krát a míč naší síť rozvlnil 34krát. Poměr branek ukazuje, že Přibyslav má 
poněkud děravou obranu. 

Tým od podzimu poprvé vede nejzkušenější hráč, osmatřicetiletý hrající trenér Mi-
loš Krčál. Kvůli zraněním několika opor, ale také červeným kartám, musel do sestavy 
povolat dva veterány, kteří vloni své kopačky pověsili na hřebík - Martina Strašila 
a Petra Svobodu.

Soutěži dominují větší města, než je Přibyslav - Bystřice nad Pernštejnem, Hum-
polec, Chotěboř, Ledeč nad Sázavou a Polná.

Jaký byl fotbalový podzim? Sativa Keřkov bude hrát o záchranu
Po zimní přestávce do hlediště opět půjdeme v sobotu 24. března 2018. Přibyslav 

má hned v  prvním jarním kole těžkého soupeře, zajíždí do  ještě vloni divizního 
Pelhřimova.

V okresním přeboru Havlíčkobrodska nebyly kvůli řádění orkánu v neděli 29. říj-
na sehrány dva zápasy, shodou okolností obou přibyslavských účastníků soutěže. 
V odloženém střetnutí domácí porazili Kožlí a Keřkov prohrál v Golčově Jeníkově. 

Přibyslavské „béčko“, které osmkrát vyhrálo, dvakrát remizovalo a pouze třikrát 
prohrálo, přezimuje na třetím místě tabulky. Sativa spadla na poslední. „Bramboráři“ 
se ani jednou neradovali z vítězství, šestkrát vybojovali plichtu a sedmkrát odešli 
poraženi. Za zmínku stojí, že jejich prohry mnohdy byly těsné. Sativa s pouhými 
šesti body má skóre 11:31, zatímco například Lipnice nad Sázavou sice získala dvoj-
násobný počet bodů, tedy tucet, ale dostala rovných 50 branek.

Cenné je, že přibyslavský klub na podzim pokračoval ve výchově fotbalové mlá-
deže počínaje pětiletými kluky a konče dorostenci.

Žel, po  podzimních deštích bylo podmočeno a  rozbláceno za  nemalé peníze 
v  létě rekultivované pokutové území, snad se trávník po  zimě na  jarním slunci 
„vzpamatuje“.  

Ivo Havlík
snímky autora

 
 
 
Vánoční 
 
Hruška, banán, oříšky, 
Vánoce se už blíží, 

cukroví je napečeno 
a všude je naklizeno. 

 
Máma kapra usmaží, 
táta stromek nazdobí, 

děti jsou jak myšky čilé, 
do všeho jen šťourají, 
a všude se jen motají. 

 
Ryby, salát pojíme, 
jablíčko si rozkrojíme, 

pomeranče, oříšky, 
trochu pití do skleničky, 
buďte hodní jako myšky. 

 
Ježíšek až zazvoní, 
jestlipak jste byli hodní? 

Koukneme se pod stromeček, 
každý tam má svůj dáreček. 

 
Popřejem si krásné svátky, 
bez hádek a bez přetvářky. 

Eva Večeřová 
 

t

j
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     CATERINGOVÉ SLUŽBY ANDĚL 

 Plánujete oslavu? Sháníte občerstvení, prostory a obsluhu?  
 Stačí jen zavolat. 
 Zajištění kompletních akcí, vlastní inventář a zařízení (grily, fritézy...) 
 Oslavy, svatby, smuteční hostiny, firemní večírky, rauty, promoce atd. 
 Uvaříme, přivezeme, obsloužíme 
 Jaromír Křesťan, tel. číslo 736 764  158  

 

Přibyslav ve fotografii

 Pohled na Přibyslav od Uher. Foto: M. Omes

 Pohled ze silnice od Dvorka. Foto: M. Omes

 Parkoviště u Floriána v Přibyslavi po orkánu . Foto: M. Omes
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s a l o n 

www.kosmetikakler.cz
     728 716 503    Bechyňovo nám. 5, Přibyslav

...a je tu opět čas vánoční,
čas večírků, plesů
a přípitků!

Profesionálně Vám pomůžeme
s Vaší celkovou vizáží:

prodloužíme řasy
nalíčíme
upravíme nehty
zdravě opálíme

 
OZNÁMENÍ 

Zubní  ordinace MUDr. Evy Cyrusové  
se bude během ledna 2018 stěhovat na novou adresu: 

HAVLÍČKOVA 2235, Havlíčkův Brod 
Asi 5 minut chůze od nynější ordinace směrem k nemocnici.  

Ověřte si, prosím, před Vaší návštěvou, zda již  k tomu došlo. 
 

Profesionální

Havl. Brod, lokalita Selská Jizba, 
smer Jihlava

PRODÁM 
řadovou garáž - ulice Generála Luži 

Přibyslav 
kontakt: 724 895 658 
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– od 1. prosince 2017 Burza knih – sleva až 100 % Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. prosince 2017 Obrazy v šedi/ výstava Z. Kopeckého Janáček galerie Janáček galerie Přibyslav
– od 1. prosince 2017 160. let ochotnického divadla/výstava Kulturní dům KZM Přibyslav
– 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 od 9.00 h. Výstava betlémů Sál ŘK fary ŘKF Přibyslav
– 3. prosince 2017 v 9.00 h. Dvanáctiboj Junior – šipky/slavnostní vyhlášení Tělocvična ZŠ MS ČČK Přibyslav
– 3. prosince 2017 v 16.00 h. Hlína a ruce/vernisáž výstavy Březková & Havlík Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 3. prosince 2017 v 16.00 h. Nad Betlémem vyšla hvězda/výstava betlémů Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 3. prosince 2017 v 17.00 h. Rozsvícení vánočního stromu Bechyňovo náměstí Město, KZM Přibyslav
– 4. prosince 2017 od 8.30 h. V knihovně si můžeme i hrát Kurfürstův dům KVC Harmonie, KZM Přibyslav
– 5. prosince 2017 Předvánoční zájezd do Hlinska/ pro přihlášené Hlinsko v Č. SPCCH ČR ZO Přibyslav
– 5. prosince 2017 v 16.30 h. Mikulášská mše svatá Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 7. prosince 2017 ve 14.00 h. Tradiční vánoční besídka/ pro členy organizace Sál radnice SPCCH ČR ZO Přibyslav
– 9. prosince 2017 od 13.00 h. Vánoční trhy a další program/viz plakát KD Věžnice Obec Věžnice
– 9. prosince 2017 v 18.00 h. Koncert – SPS Jasoň, soubor Flauti feroci Kulturní dům KZM Přibyslav
– 13. prosince 2017 v 17.00 h. Hudební intermezzo Kulturní dům ZUŠ, KZM Přibyslav
– 15. prosince 2017 v 15.00 h. Vánoční výstava Divadelní sál ZŠ ŠD a ŠK Přibyslav
– 15. prosince 2017 v 19.00 h. Vánoční koncert F. Nedvěda KD Věžnice Obec Věžnice
– 16. prosince 2017 od 13.30 h. Svátost smíření (svatá zpověď) Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 16. prosince 2017 14.00; 15.30 h. Jak drak k druhé hlavě/ loutková pohádka Kulturní dům Přib. pimprlata, KZM Přibyslav
– 16. prosince 2017 Černá komedie/divadlo pro předplatitele HD Jihlava HD Jihlava 
– 16. prosince 2017 v 19.30 h. FK – Pokud nás svatba…/fi lm; Aim of Destiny Kulturní dům FK, KZM Přibyslav
– 17. prosince 2017  v 7.43 h. Betlémské světlo  - příjezd Farní kostel Skauti, ŘKF Přibyslav
– 17. prosince 2017 ve 14.00 h. Pojďme všichni k Betlému – živý betlém Areál ŘK fary ŘKF, Město Přibyslav
– od 18. prosince 2017 Úprava vánoční otvírací doby KZMP/viz plakátky Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 19. prosince 2017 v 18.00 h. Adventní koncert Farní kostel ŘKF Přibyslav, ZUŠ Havl. Brod
– 20. prosince 2017 od 14.30 h. Dílnička pro všechny Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 21. prosince 2017 v 18.00 h. Přehrávka žáků akordeonové třídy Koncertní sál ZUŠ ZUŠ, Přibyslav
– 23. prosince 2017 v 8.30 h. Adventní mše svatá v DPS Společenský sál DPS ŘKF, PS Přibyslav
– 24. prosince 2017 v 16.00 h. Dětská mše svatá Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 24. prosince 2017 ve 24.00 h. Půlnoční mše svatá Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 25. prosince 2017 v 16.30 h. Jesličková pobožnost – vystoupení dětí Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 26. prosince 2017 od 14.00 h. Prohlídka kostela a betlému Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 26. prosince 2017 v 18.00 h. Zpívejme všichni koledy Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 6. ledna 2018 od 14.00 h. Tříkrálová sbírka Město a okolí ŘKF, Charita, Město Přibyslav
– 6. ledna 2018 v 18.00 h. Tříkrálový koncert Farní kostel ŘKF, Charita, Město Přibyslav

prosinec 2017
KZM Přibyslav
I N F O R M U J E


