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Vážení občané Přibyslavi,
rád bych Vám tímto popřál mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti i  radosti prožité 

s vašimi blízkými v novém roce 2018. Domnívám se, že je nakonec na nás samot-
ných, čím dokážeme své životy naplnit, a proto přeji nám všem šťastnou volbu věcí, 
které postavíme v žebříčku svých priorit na čelné příčky.

Máme ten dar, že můžeme žít, když na věc pohlédneme celosvětově, v bohaté 
zemi, v době, která je asi nejstabilnějším obdobím v dějinách této části světa. Možná 
i to je důvodem, proč jsme se přestali zabývat tím, kam jít dál a začali se zabývat 
tím, jak tento stav udržet. A možná i z toho pramení naše celková nespokojenost. 
Hledáme dokonalost ve světě, který je z principu nedokonalý, přestáváme si vážit 
hodnot, kterými byly ještě nedávno čest, dané slovo, pracovitost, slušnost a zároveň 
se snažíme jejich absenci ve společenském prostoru a veřejném povědomí nahradit 
jejich implementací do řádků a paragrafů zákonů. Tyto hodnoty však zákony nikdy 
vymoci nemůžeme.

Osočujeme se často z chyb, snažíme se jim předcházet, namísto toho, abychom 
je napravovali. Naše touha po bezchybnosti téměř zastavuje běh světa; kde je rčení: 
„Kdo nic nedělá, nic nezkazí“? Začíná to možná už ve škole. Jsou mezi námi ještě 
učitelé, kteří učí děti volat „chyba“, když někdo řekne něco špatně, a už odmala je 
v nás budován snad nechtěně strach, že udělat či říct něco špatně je ta nejhorší věc 

na světě. Nejhorší věc na světě však je nedělat nic a mlčet! Ne, nezastávám se zde 
šlendriánu, jen říkám, že chceme-li někam dojít a chceme-li něco udělat, bez chyb 
to nepůjde. Takže mi prosím dovolte, abych se vám za sebe při příležitosti vstupu 
do nového roku omluvil za chyby, jež jsem udělal, kterými jsem se mohl dotknout, 
či ublížit některým z vás. Vězte, že nebyly vedeny snahou ublížit, ale snahou udělat 
krok vpřed! 

Zastupitelstvo našeho města schválilo své priority pro tento rok na  svém po-
sledním zasedání v roce 2017. Budu o nich psát šířeji jindy, jen bych chtěl v tomto 
okamžiku všem zastupitelům poděkovat, že udělali také další krok vpřed. Být zastu-
pitelem není jen tak, protože ať chceme nebo nechceme, zastupitelstvo je místem 
střetů a soubojů. A ty nejsou pro žádného z nás, alespoň myslím, jednoduché. Děkuji 
za odvedenou práci paní Ing. Slezákové, která se rozhodla svoji misi v zastupitelstvu 
ukončit.

Před námi stojí další dny nového roku 2018. Udělejme každý den jeden krok 
vpřed, i když se třeba u každého druhého kroku vyskytne nějaká ta chybka. Naučme 
se hledat krásu i v lidských chybách, ty jsou totiž znamením pokroku. Dokonalost 
nechejme zapadajícímu slunci na purpurovém nebi.

Martin Kamarád
starost a města Přibyslav

Vítejte v novém roce 2018

Závěr roku bývá dobrou příležitostí ohlédnout se zpět za  uplynulým 
obdobím. S tím souvisí i hodnocení, které bych však ponechal spíše těm, 
kteří mohou hodnotit dle svých osobních zkušeností a zcela nezávisle, tedy 
občanům Přibyslavi včetně integrovaných obcí. Dovolím si zde uvést pro-
vedené akce, které považuji za významné z hlediska rozvoje našeho města:

 •  Vybudování základní infrastruktury a  otevření nové lokality 
Pod Osivou. 

 • Prodej parcel pro výstavbu 16 rodinných domů v uvedené lokalitě. 
 •  Vybudování potřebné infrastruktury pro výstavbu rodinných domů 

v obcích Dolní Jablonná a Dobrá na parcelách v soukromém vlastnictví.
 • Rekonstrukce ulice Zahradní. 
 • Rekonstrukce části hřbitovní zdi. 

Kromě uvedených projektů se podařilo připravit i  celou řadu dalších 
aktivit pro realizaci v následujícím roce a v budoucím období. Za zmínku 
stojí projekt na odkanalizování Keřkova a Dobré, vybudování nové třídy 
v MŠ Přibyslav, projekt na rekultivaci a vybudování dalšího pole skládky 
nebo projekt na chodník ve Dvorku.

Je jisté, že ne vše se podaří vždy ideálně a na 100 %. V každé odvedené 
práci můžeme objevit určité chyby a nedostatky, které nám mohou poslou-
žit k tomu, abychom se jich příště vyvarovali.

Jsem přesvědčen o  tom, že díky spolupráci zastupitelů, pracovníků 
městského úřadu, příspěvkových organizací i  dalších subjektů ve  městě 
se mnoho dobrého podařilo.

Považuji za důležité, že rozpočet města Přibyslav je sestavován jako vy-
rovnaný, případně mírně přebytkový. Stránka výdajů nepřesáhne stránku 
příjmů. Rozpočet na rok 2018 byl navržen jednotlivými správci příslušných 
paragrafů a prošel dobře zavedeným procesem tzv. čtení tak, aby mohl být 
nakonec ofi ciálně schválen zastupitelstvem města.

Na tomto místě chci poděkovat panu starostovi, zaměstnancům měst-
ského úřadu, všem členkám a členům zastupitelstva města, výborů ZM, 
osadních výborů a  komisí RM a  dále představitelům příspěvkových or-
ganizací a jejich zaměstn ancům za dobrou spolupráci v uplynulém roce.

Děkuji za spolupráci paní Ing. Jaroslavě Slezákové za práci v zastupitel-
stvu města a ve fi nančním výboru. Paní Mgr. Haně Hyksové přeji mnoho 
úspěchů v roli nové zastupitelky města.

V novém roce přeji občanům našeho města, jejich rodinám a blízkým 
hodně štěstí, zdraví a pokoje.

Michael Omes
místostarosta

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. 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 vybralo opět rekordně 
přes 200 tis. Kč. Pro Přibyslav a některé okolní samostatné obce bude připraveno celkem 
34 kasiček. Kromě Přibyslavi a jejích místních částí se s námi do sbírky zapojí také samostatné 
obce Nové Dvory, Stříbrné Hory, Olešenka, Modlíkov a  Žižkovo Pole. Tříkrálová sbírka je 
organizována Charitou České republiky na celostátní úrovni. Na nižších úrovních Diecézní 
charitou Hradec Králové a Oblastní 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 životní 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.

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 Lo-
senice 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.
Michael Omes

tel.: 728 264 579
e-mail: michael.omes@seznam.cz

Ohlédnutí za uplynu-
lým obdobím

Tříkrálová sbírka 2018 na Přibyslavsku
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* V letošním roce proběhnou v České republice dvoje 
volby. Ve dnech 12. a 13. ledna 2018 to bude volba 
prezidenta České republiky – bližší informace jsou 
uveřejněny v  tomto čísle Přibyslavského občasníku 
a na přelomu září a října se uskuteční volby do zastu-
pitelstev obcí.
* Dne 25. května 2018 nabude účinnosti nařízení 
Evropského parlamentu a  Rady EÚ č. 2016/679 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů (GDPR). Toto nařízení nahradí zákon 
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a dotkne se 
institucí, které zpracovávají osobní data. 

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ Přibyslav

Pečovatelská služba Přibyslav
Ve středu 20. prosince se jako každý rok uskutečni-

la již tradiční večeře s obyvateli DPS Přibyslav. Sešlo 
se nás zhruba 35 a atmosféra byla vskutku sváteční. 
Na  harmoniku nám zahrál jako každoročně pan F. 
Zadák, sváteční večeři nám uvařil kolektiv kuchařek 
ze školní jídelny a  o  zpestření večera se nám posta-
raly děti z Mateřské školy Přibyslav. Všem mnohokrát 
děkujeme. Ráda bych poděkovala i panu V. Henzlovi, 
vedoucímu Jednoty Coop, který nám daroval drobné 
sladkosti pro děti. 

Následně hned v  sobotu 23. prosince proběhla 
u  nás ve  společenské místnosti adventní mše svatá 
s malým občerstvením.

Během vánočních svátků probíhal „nedělní provoz“, 
tzn. každý den, včetně Štědrého dne, docházela vždy 
vpodvečer jedna z pečovatelek do práce, kde vykoná-
vala běžnou pečovatelskou činnost. Mezi vánočními 
svátky, kdy školní jídelna nevařila, bylo pro uživatele 
pečovatelské služby zajištěno náhradní stravování 
z  restaurace U Kubínů, kterým tímto mockrát děkuji 
za  uvaření obědů pro naše klienty. Tuto službu jich 
využilo zhruba dvacet.

V závěru bych vám ráda za celý kolektiv pečovatelek 
poděkovala za veškerou pomoc, ochotu, přízeň a to-
leranci, kterou jste nám během roku 2017 poskytovali. 
Zvláštní díky patří našim charitním sestřičkám a  od-
boru technických služeb, na  které se můžeme obrá-
tit s  jakoukoliv žádostí o pomoc, celému městskému 
úřadu, kulturnímu zařízení, mateřské školce, Osivě, 
a.s., restauraci U Kubínů, školní jídelně, základní ško-
le, všem místním obvodním lékařům a mnoha dalším 
lidem, bez jejichž pomoci bychom nemohli dělat plno-
hodnotně svoji práci… děkujeme!

V měsíci lednu začnou opět probíhat ve společenské 
místnosti střediska pečovatelské služby již pravidelné 
akce. Ve  spolupráci s  místní skupinou ČČK to bude 
vždy poslední pátek v měsíci od 15.00 – 16.00 hodin 
pravidelný monitoring a  ve  spolupráci s  místní řím-
skokatolickou farností pravidelné mše svaté. Všichni 
jste srdečně zváni.

Celý kolektiv pracovníků Pečovatelské služby Přiby-
slav vám přeje klidný, příjemný vstup do nového roku 
a po celý rok 2018 zdraví a spokojenost.

Martina Veselá, DiS.
vedoucí PS

Odbor správy a údržby
Pokračují stavební práce na hasičské zbrojnici v Keř-

kově, provedeny byly rozvody veškerých sítí a zednické 
práce uvnitř stavby. Stavební práce nutné provést vně 
budovy (fasáda, zpevněné plochy) budou pokračovat 

po zimním období, dle klimatických podmínek. Na zá-
kladě poptávkového řízení bylo provedeno osazení 
střešních oken v budově domu s pečovatelskou služ-
bou č. p. 254.

V záruční době fi rma Dvořák, s.r.o., která byla zhoto-
vitelem investice „Rekonstrukce ulice Na Vyhlídce a Fi-
lipova“, provedla opravu zjištěných mrazových trhlin. 

V oblasti bytového hospodářství – v minulém čísle 
občasníku byl zveřejněn inzerát o  uvolněném bytě 
v Nerudově ulici č. p. 665, který byl od 1. 2. 2018 při-
dělen k užívání. Smlouva je na dobu určitou. Byly řeše-
ny drobné opravy v bytech i v nebytových prostorech, 
dále jsou postupně řešeny požadavky nájemníků na vý-
měnu zařizovacích předmětů, z důvodu nefunkčnosti. 

Na  základě schváleného záměru města Přibyslav 
realizovat prodej bytových jednotek na ulici Příkopy č. 
p. 485 a 486 se uskutečnila dne 11. 12. 2017 schůzka 
s budoucími vlastníky, kde se řešily připomínky ke zpra-
covaným stanovám společenství vlastníků a prohláše-
ní o rozdělení práva k domu a pozemku. Připomínky 
byly zpracovatelem objasněny. Pokračují další činnosti 
pro dokončení tohoto záměru. Pro vyúčtování záloh 
na služby proběhly odečty stavů vodoměrů a elektriky 
společných prostor v bytových a nebytových domech 
ve vlastnictví města. 

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OTS

Odbor technických služeb
Po  slavnostním rozsvícení vánočního stromu před 

radnicí nazdobili pracovníci technické čety města také 
jehličnan před školkou Bezručova, další strom pak 
v Dolní Jablonné. Avie s plošinou byla v prosincových 
dnech nezbytným pomocníkem také při čištění oka-
pů. Vyjížděli jsme například do České Jablonné nebo 
k  opravám komínů na  městské bytovce v  Přibyslavi. 
Z fotbalových branek v ulici Nerudova, na hřišti pod 
skautskou klubovnou a v Poříčí jsme na zimu sundali 
sítě. Na jaře je tam opět vrátíme. K lavičkám pod farou 
jsme instalovali nový koš na odpadky. 

Vedoucí technické čety Radek Havlíček absolvoval 
v  Brně školení na  odchyt toulavých psů. Ztracené 
čtyřnohé přátele člověka vždy odvede na přechodný 
pobyt do kotce s boudou a miskou krmení. Veřejnost 
se o nalezencích dozví ze stále se opakujících hlášení 
městského rozhlasu a také z webových stránek města. 
Pro psa, který se vydal třeba za hárající fenou, si přijde 
jeho majitel. Ti, o které se nikdo nehlásí, putují do útul-
ku v Polné, a tam odtud do nového domova.

Jsou ale bohužel i  případy, kdy nám při odchytu 
musí pomoci zkušený cvičitel, tak jak to bylo u mladé-
ho, vyhublého a  vyhladovělého německého ovčáka, 
který se potuloval po Přibyslavi a měl panický strach 
z vodítka. Při náznaku nasazení obojku na krk začal do-
slova bojovat o život, žalostně kňučel a kousal kolem 
sebe. Nedůvěřivý, vystresovaný pes. Do klece v autě ho 
po dlouhých a složitých manévrech dostal zkušený cvi-
čitel Jiří Dvořák z polenského útulku. Na jeho manžel-
ce, také zkušené cvičitelce Lence Dvořákové pak bylo, 
zkusit vrátit mladému psovi ztracenou důvěru v lidi. Při 
pohledu na vodítko se v útulku pes počurával strachy 
a  schovával se v  boudě. Někdo ho tedy vždy uvázal 
a nezřízeně tloukl?! Nevíme, jen můžeme doufat v Boží 
mlýny… Každopádně psí týraný nalezenec z Přibyslavi 
už má nového pána. A snad už i šťastný život. 

Hana Mikulincová, DiS.
vedoucí OTS

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV
Odbor hospodářsko-správní
Rozpočet města

Rozpočtové příjmy města jsou ke dni 30. 11. 2017 
po rozpočtovém opatření č. 5 ve výši 90 478 820,56 Kč 
a výdaje ve výši 101 943 085,57 Kč.

Plnění rozpočtu města k 30. 11. 2017 
je následující:

Daňové příjmy činí 62 810 601,86 Kč, tj. 102,38 % 
rozpočtovaných daňových příjmů. Nedaňové pří-
jmy jsou ve  výši 4  276  828 Kč, kapitálové příjmy 
9 300 180 Kč a přijaté transfery 8 421 775 Kč. Příjmy 
celkem ve výši 84 809 384,86 Kč tvoří 93,73 % schvá-
leného rozpočtu.

Běžné výdaje k tomuto datu činí 40 103 702,97 Kč, 
kapitálové výdaje pak 21  161  433,55 Kč. Celkové 
výdaje jsou ve výši 61 265 136,52 Kč, což je 60,10 % 
schválených výdajů na letošní rok.

Finanční plán
Finanční plán hospodářské činnosti předpokládá 

na rok 2017 výnosy ve výši 20 791 700 Kč a náklady 
ve výši 13 574 300 Kč. 

Výsledek hospodářské činnosti činí celkově 
k 30. 11. 2017 Kč 12 522 529,29, podle jednotlivých 
organizací je následující: lesy 780 559,98 Kč, skládka 
6 181 042,18 Kč, správa majetku 832 117,13 Kč, ka-
belová televize 1  506  249,03 Kč, všeobecná správa 
-19 774,23 Kč a pronájmy 3 242 335,20 Kč. 

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS

Odbor výstavby a životního 
prostředí
Nové kontejnery na kov a nepořádek 
kolem kontejnerů

V nejbližší době budou v ulicích Příkopy a Jiráskova 
umístěny první dva kontejnery na sběr kovů. Kontejne-
ry poznáte podle šedivé barvy a můžete do nich uklá-
dat plechovky od nápojů, konzervy od potravin, uzá-
věry a víčka od nápojů a jogurtů, alobal, kovové tuby 
a ostatní kovy z domácnosti (nádobí, kovové nože ro-
botů a strouhače, metly mixérů, kovové příbory nebo 
jejich kovové části atp.). Věříme, že si dáte práci a při 
třídění odpadu kontejner na kovy využijete. Když ple-
chovky od nápojů sešlápnete nebo v ruce zmáčknete, 
ušetříte v kontejneru místo a vejde se toho do něj více.

Do těchto kontejnerů naopak nepatří stlačené kovo-
vé nádoby od kosmetiky a jiných sprejů či kovové obaly 
od barev, benzínu a motorových olejů. S těmi je lepší 
zajet rovnou do sběrného dvora v Ronově nad Sáza-
vou nebo využít pravidelného svozu velkoobjemového 
a nebezpečného odpadu, který probíhá vždy 2x ročně. 
Stejně tak jako s veškerým železem, železným šrotem, 
hliníkem a barevnými kovy.

V poslední době opět narůstá množství odložených 
televizorů a dalšího velkoobjemového odpadu na sta-
novištích kontejnerů, především na ulici Příkopy. Žá-
dáme občany, aby tento odpad odváželi do sběrného 
dvora nebo využili jarní svoz velkoobjemového odpa-
du. Děkujeme všem občanům, kteří se snaží důsledně 
odpad třídit. 

Martin Firla
vedoucí OVŽP
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Buk lesní byl součástí bývalé školní zahrady v Přibyslavi mnoho desítek let. V červ-
nu roku 1997 se stal památným stromem. Už tehdy byl jeho jednadvacetimetrový 
kmen poškozený a napadený houbami. Dočkal se několikerých ošetření a ozdrav-
ných řezů větví. Jeho špatný zdravotní stav se v dalších letech ale neustále zhoršoval 
– povolaná krajinářská architektka před pěti lety poukázala na jeho nízkou vitalitu: 
„Památný buk má rozsáhlou ránu ve kmeni s trouchnivějícím dřevem, na jeho větvích 
jsou četné plodnice hub, jeho listy jsou jen drobné.“ Píše se rok 2017 a další zásah je 
pro bezpečnost návštěvníků koupaliště nezbytný. 

Péčí o  stromy se v  naší republice naštěstí nezabývají jen fi rmy, za  nimiž auto-
maticky zbydou jen holé pařezy. Jsou tu i arboristé, odborníci, kteří při ošetřování 
stromu uvažují o každém říznutí. Takové z Jihlavy povolal vedoucí Odboru výstavby 
a životního prostředí Městského úřadu Přibyslav Ing. Martin Firla. Na koupališti jsme 
s nimi probrali možnosti jak zachránit co největší kus přírody. Dohodli jsme se, že se 
z buku stane torzo. Velké, krásné, biologicky cenné útočiště pro pestré druhy hmyzu. 
Třeba pro zlatohlávky, tesaříky, kovaříky nebo roháče. 

Torza vzácných dřevin již nacházíme na mnoha místech naší republiky. Už není 
běžnou praxí všechno potenciálně nebezpečné úplně vykácet a zlikvidovat, protože 
místo starých stromů přece vysázím něco nového. To ano. Ale v umírajících stromech 
jsou třeba dutiny, ve kterých hnízdí ptáci. Dřevění starci se stávají domovem brou-
kům a motýlům. Ponechme jim ho. 

I my se na koupališti pokoušíme ukázat krásu a užitečnost starého stromu. Na vě-
tev památného buku můžeme časem pověsit třeba prolézací síť pro děti, jeho torzo 
ještě může upravit dřevořezbář.  

Hana Mikulincová DiS.
vedoucí OTS

Památný buk na koupališti se proměnil 
v torzo Máme za sebou další rok, který nám přinášel kromě radosti i smutku také mnohá 

překvapení v podobě nových zákonů a nařízení. I  letos nás čeká několik novinek 
a  změn vycházejících z  Ministerstva práce a  sociálních věcí, jehož vedení se uja-
la Jaroslava Němcová. Během svého působení ve vládě se chce zaměřit převážně 
na zkvalitnění podmínek života seniorů, více podpořit rodinnou politiku, ale i  lidi 
v nouzi. Necháme se tedy překvapit, jak bude těchto priorit dosahováno. Co víme 
jistě je, že se např. zvyšují důchody, minimální mzda, zavádí se dlouhodobé ošetřov-
né, dochází ke změnám v čerpání rodičovského příspěvku, nároku a výši přídavku 
na dítě (více informací k těmto dávkám získáte na Úřadu práce). 

U nás ve městě dojde k rozšíření služeb pro občany v podobě provozování bez-
platné Občanské poradny, jak jste již byli informováni v minulém čísle občasníku. 
Rada města Přibyslav schválila zajištění a poskytování této služby Oblastní chari-
tou Havlíčkův Brod. Poradna začne být provozována po vyřízení administrativních 
záležitostí - zaregistrování této služby Krajským úřadem Kraje Vysočina. Otevření 
poradny se  předpokládá zhruba od března 2018. Poradna bude poskytovat pora-
denství např. v oblasti zadluženosti, insolvence, pomůže s nachystáním podkladů 
pro rozhodnutí soudu, v oblasti občanskoprávních, ale i majetkoprávních vztahů 
a mnoho dalšího. O službě včetně uvedení veškerých oblastí pomoci budete infor-
mováni charitou během prvních měsíců nového roku. 

V případě, že se ocitnete v nepříznivé sociální situaci, i v tomto roce můžete žádat 
o dotaci z rozpočtu města Přibyslav. Více informací včetně žádosti vám bude poskyt-
nuto v kanceláři sociální pracovnice. 

Nezbývá mi než vám popřát úspěšné vykročení do nového roku, pevné zdraví, 
mnoho sil a velkou chuť do života.

 Lenka Vaverková, DiS.
sociální pracovnice

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

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

Bezplatná Alzheimer poradna
proběhne v budově městského úřadu 

ve čtvrtek 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

Sociální práce

 235/2017 Rada města schvaluje výpůjčku sklepení pod přibyslavskou radnicí v  době 
od 29. 11. 2017 - 10. 12. 2017 organizaci Junák - český skaut, z. s., středisko 
Goliath, Husova 210, 582 22 Přibyslav pro přípravu a konání Pekla 2017 . 
Termín: 10. 12. 2017
Zajistí: Jaroš Libor
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

236/2017 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlásit výběrové řízení na  investiční akci 
„Kanalizace Přibyslav, místní části Dobrá - Keřkov“ a schvaluje zadávací do-
kumentaci výběrového řízení.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

237/2017 Rada města Přibyslav vybrala jako dodavatele dopravního automobilu pro 
terénní sociální služby fi rmu AUTOKŘEHLÍK s. r. o., Za Kovárnou 555, 252 62 
Statenice, IČO 26000514.
Termín: 15. 12. 2017
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

238/2017 Rada města Přibyslav schvaluje odměny členům komisí Rady města Přibyslav.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 29.  11. 2017

 240/2017 Rada města Přibyslav schvaluje u nájemních smluv na dobu neurčitou s vyzna-
čenou infl ační doložkou zvýšení nájemného o míru infl ace 0,7 % vyhlášenou 
ČSÚ s účinností od 1. 1. 2018.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

241/2017 Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat dodavatele „Výměny hutnicích hlavic 
pro stroj Bomag BC 572 RB“ společnost AWP s. r. o., Okružní 635, Osnice - 
Jesenice u Prahy, IČO 26762854. Cena díla je 394.000 Kč bez DPH.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Tonar Přemysl
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 13.  12. 2017

239/2017 Rada města Přibyslav schvaluje mimořádné odměny za 2. pololetí 2017 ředi-
telce Mateřské školy Přibyslav Mgr. Naděždě Štouračové, ředitelce Kulturního 
zařízení města Přibyslav paní Zdeňce Valnerové, řediteli ZŠ Přibyslav Mgr. Pe-
tru Adamovi, veliteli JPO II panu Miroslavu Fišarovi a správci městských lesů 
panu Josefu Hamerníkovi. 
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta
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95/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravený program veřejného zase-
dání dne 13. 12. 2017.
Termín: 13. 12. 2017
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Hlasovalo: pro 15, proti 0, zdržel se 0

96/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje založení právnické osoby společen-
ství vlastníků jednotek s názvem „Společenství vlastníků Příkopy 485, Přiby-
slav“ se sídlem Příkopy 485, 582 22 Přibyslav, za účelem zajišťování správy 
domu čp. 485 Přibyslav a pozemku parc. č. st. 529/1 v katastrálním území 
a obci Přibyslav.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasovalo: pro 15, proti 0, zdržel se 0

97/2017 2. Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje stanovy Společenství vlastníků 
Příkopy 485, Přibyslav.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasovalo: pro 15, proti 0, zdržel se 0

98/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav si vyhrazuje podle § 84 odst. 4 zákona o obcích 
č. 128/2000 Sb., v platném znění, pravomoc schválit dokument “Prohlášení 
o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám, které 
se týká pozemku parcelního čísla st. 529/1, jehož součástí je stavba čp. 485, 
obec a katastrální území Přibyslav“.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasovalo: pro 12, proti 0, zdržel se 3

99/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje dokument “Prohlášení o  rozděle-
ní práva k domu a pozemku na vlastnické právo k  jednotkám, které se týká 
pozemku parcelního čísla st. 529/1, jehož součástí je stavba čp. 485, obec 
a katastrální území Přibyslav“.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasovalo: pro 12, proti 0, zdržel se 3

100/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje založení právnické osoby společen-
ství vlastníků jednotek s názvem „Společenství vlastníků Příkopy 486, Přiby-
slav“ se sídlem Příkopy 486, 582 22 Přibyslav, za účelem zajišťování správy 
domu čp. 486 Přibyslav a pozemku parc. č. st. 528 v katastrálním území a obci 
Přibyslav.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasovalo: pro 15, proti 0, zdržel se 0

101/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje stanovy Společenství vlastníků Pří-
kopy 486, Přibyslav.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasovalo: pro 15, proti 0, zdržel se 0

102/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav si vyhrazuje podle § 84 odst. 4 zákona o obcích 
č. 128/2000 Sb., v platném znění, pravomoc schválit dokument “Prohlášení 
o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám, které 
se týká pozemku parcelního čísla st. 528, jehož součástí je stavba čp. 486, obec 
a katastrální území Přibyslav“.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasovalo: pro 12, proti 0, zdržel se 3

103/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje dokument “Prohlášení o  rozdělení 
práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám, které se týká po-
zemku parcelního čísla st. 528, jehož součástí je stavba čp. 486, obec a kata-
strální území Přibyslav“.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasovalo: pro 12, proti 0, zdržel se 3

104/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje kupní smlouvu, jejímž předmětem 
jsou kanalizační a čerpací jímky včetně technologického vystrojení, vybudo-
vané v  rámci akce „Přibyslav - Odkanalizování lokality Dvorek, Uhry“, mezi 
městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO  00268097, 
a fi rmou VAK Havlíčkův Brod, a.s., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 
48173002. 
Termín: 15. 1. 2018
Zajistí: Ing. Firla Martin
Hlasovalo: pro 13, proti 1, zdržel se 1 

105/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 
1712/4 o  výměře 81 m2 v  k. ú. Přibyslav a  rozhoduje záměr obce vyvěsit 
na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 30. 1. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasovalo: pro 15, proti 0, zdržel se 0 

106/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej pozemku o výměře 336 m2, 
odděleného z pozemku parc. č. 1061/1 v k. ú. Sázava u Žďáru nad Sázavou, 
obci Sázava, Sázava 159, 592  11 Velká Losenice, IČO 00374466 za  kupní 
cenu 20.160 Kč. Náklady spojené s prodejem hradí kupující. Pokud příslušná 
smlouva nebude uzavřena do  šesti měsíců od  13. 12. 2017, toto usnesení 
pozbývá platnosti.
Termín: 13. 6. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasovalo: pro 14, proti 1, zdržel se 0

107/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření smlouvy kupní na  prodej 
pozemku parc. č. 951/30 o  výměře 966 m2 v  k. ú. Přibyslav mezi městem 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 (z  důvo-
du ochrany osobních dat byly údaje odstraněny) za kupní cenu 888.000 Kč. 
Náklady spojené s uzavřením smlouvy kupní hradí kupující. Pokud příslušná 
smlouva nebude uzavřena do  dvou měsíců od  13. 12. 2017, toto usnesení 
pozbývá platnosti.
Termín: 13. 2. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasovalo: pro 14, proti 0, zdržel se1 

108/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření smlouvy kupní na  prodej 
pozemku parc. č. 951/31 o  výměře 997 m2 v  k. ú. Přibyslav mezi městem 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a (z důvo-
du ochrany osobních dat byly údaje odstraněny) za kupní cenu 712.000 Kč. 
Náklady spojené s uzavřením smlouvy kupní hradí kupující. Pokud příslušná 
smlouva nebude uzavřena do  dvou měsíců od  13. 12. 2017, toto usnesení 
pozbývá platnosti.
Termín: 13. 2. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasovalo: pro 14, proti 0, zdržel se 1

109/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření smlouvy kupní na  prodej 
pozemku parc. č. 954/8 o výměře 1 031 m2 v k. ú. Přibyslav mezi městem 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a (z důvo-
du ochrany osobních dat byly údaje odstraněny) za kupní cenu 811.500 Kč. 
Náklady spojené s uzavřením smlouvy kupní hradí kupující. Pokud příslušná 
smlouva nebude uzavřena do  dvou měsíců od  13. 12. 2017, toto usnesení 
pozbývá platnosti.
Termín: 13. 2. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasovalo: pro 14, proti 0, zdržel se 1

110/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření smlouvy kupní na  prodej 
pozemku parc. č. 954/11 o  výměře 884 m2 v  k. ú. Přibyslav mezi městem 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a (z důvo-
du ochrany osobních dat byly údaje odstraněny) za kupní cenu 951.240 Kč. 
Náklady spojené s uzavřením smlouvy kupní hradí kupující. Pokud příslušná 
smlouva nebude uzavřena do  dvou měsíců od  13. 12. 2017, toto usnesení 
pozbývá platnosti.
Termín: 13. 2. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasovalo: pro 14, proti 0, zdržel se 1

111/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej pozemku parc. č. 954/15 
o výměře 89 m2 v k. ú. Přibyslav panu (z důvodu ochrany osobních dat byly 
údaje odstraněny), 582 22 Přibyslav za kupní cenu 62.300 Kč. Náklady spo-
jené s prodejem hradí kupující. Pokud příslušná smlouva nebude uzavřena 
do šesti měsíců od 13. 2. 2017, toto usnesení pozbývá platnosti.
Termín: 13. 6. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasovalo: pro 12, proti 0, zdržel se 3

112/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej pozemku parc. č. 954/13 
o výměře 84 m2 v k. ú. Přibyslav manželům (z důvodu ochrany osobních dat 
byly údaje odstraněny), 582 22 Přibyslav za kupní cenu 58.800 Kč. Náklady 
spojené s prodejem hradí kupující. Pokud příslušná smlouva nebude uzavřena 
do šesti měsíců od 13. 12. 2017, toto usnesení pozbývá platnosti.
Termín: 13. 6. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasovalo: pro 13, proti 0, zdržel se 2 

113/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje koupi pozemku o výměře 2 356 m2 
v k. ú. Česká Jablonná od paní (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje 
odstraněny), 582  22 Přibyslav za  kupní cenu 117.800 Kč. Náklady spojené 
s koupí hradí město Přibyslav.
Termín: 13. 6. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasovalo: pro 14, proti 0, zdržel se 0 

114/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje směnu pozemku parc. č. 954/10 o vý-
měře 77 m2 v k. ú. Přibyslav ve vlastnictví města Přibyslav za pozemek parc. 
č. 964/33 o výměře 70 m2 v k. ú. Přibyslav ve vlastnictví manželů (z důvodu 
ochrany osobních dat byly údaje odstraněny), 582  22 Přibyslav. Směňující 
strany se vůči sobě považují za vyrovnané. Náklady spojené se směnou hradí 
směňující rovným dílem. 
Termín: 13. 6. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasovalo: pro 13, proti 0, zdržel se 2

Usnesení zastupitelstva města Přibyslav 
ze dne 13. 12. 2017
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115/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje návrh nového uspořádání pozemků 
(soupis nových pozemků pro LV č. 10001 v k. ú. Ronov nad Sázavou) v rámci 
řízení o komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Olešenka.
Termín: 31. 1. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasovalo: pro 15, proti 0, zdržel se 0

116/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav projednalo přílohu č. 1/2017 - Rozúčtování 
skutečných nákladů obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu 
za rok 2016 k Obecně závazné vyhlášce č. 4/2015 a rozhodlo o zachování 
sazby místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na  rok 2018 ve výši 
250 Kč za osobu/kalendářní rok. Obecně závazná vyhláška města Přibyslav č. 
4/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí pro další 
období beze změny.
Termín: 1. 1. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasovalo: pro 15, proti 0, zdržel se 0

117/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje odměny členům výborů Zastupitel-
stva města Přibyslav.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Hlasovalo: pro 15, proti 0, zdržel se 0

118/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2017 k roz-
počtu města Přibyslav na rok 2017. 
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasovalo: pro 15, proti 0, zdržel se 0

119/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje změnu č. 1/2017 fi nančního plánu 
hospodářské činnosti města Přibyslav na rok 2017.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasovalo: pro 15, proti 0, zdržel se 0 

120/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje investiční priority na rok 2018: kana-
lizace Dobrá - Keřkov, TDI Dobrá, rekonstrukce ulice Komenského, hasičská 
zbrojnice Keřkov, rekultivace a rozšíření skládky TKO, přístavba MŠ Přibyslav, 
odborná učebna v ZŠ Přibyslav.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasovalo: pro 15, proti 0, zdržel se 0

121/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje rozpočet města Přibyslav na rok 2018 
v závazných ukazatelích dle příloh.
Přílohy:  Rozpočet města Přibyslav na rok 2018.

Finanční plán hospodářské činnosti města Přibyslav na rok 2018.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasovalo: pro 15, proti 0, zdržel se 0

122/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje plán činnosti Finančního výboru Za-
stupitelstva města Přibyslav na rok 2018.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Jaroš Libor
Hlasovalo: pro 14, proti 0, zdržel se 1

123/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje plán činnosti Kontrolního výboru 
Zastupitelstva města Přibyslav na rok 2018.
Termín: 31. 12. 2017
Zajistí: Mgr. Neumannová Zdena
Hlasovalo: pro 15, proti 0, zdržel se 0

124/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. f zákona 
č. 183/2006 Sb.,  o územním plánování a stavebním řádu a dle § 172 odst. 5 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhodlo o  námitce podané k  návrhu 
Změny č. 2 ÚP Přibyslav: 
Námitka č. 1 - František Stejskal, Tržiště 437, 582  22 Přibyslav: námitce se 
vyhovuje.
Termín: 31. 1. 2018
Zajistí: Ing. Firla Martin
Hlasovalo: pro 15, proti 0, zdržel se 0

125/2017 Zastupitelstvo města Přibyslav, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. f zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za
použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 a  následujících zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, § 13 a  přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., 
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způso-
bu evidence územně plánovací činnosti vydává Změnu č. 2 Územního plánu 
města Přibyslav, který schválilo Zastupitelstvo města Přibyslav dne 17. 3. 2010 
a který nabyl účinnosti dne 15. 5. 2010.
Termín: 31. 1. 2018
Zajistí: Ing. Firla Martin
Hlasovalo: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

Čtenáři jej najdou na pultech obvyklých míst v Přibyslavi. Věříme, že články z ob-
lasti kultury, historie a  přírody vás zaujmou a  jejich četba vám zpříjemní dlouhé 
zimní večery.

Obsah:
Báseň - Pohádková (Jiří Cenek)
Houbičky moje (Růžena Ročková)
Dvě bajky o koních (Pavel Bezděčka)
Autoři Galerie obrazů v Přibyslavi - Zdeněk Kopecký (Luboš Janáček)
Cyklistický výlet do památných Ležáků (Josef Čejka)
Penze pro dědu (František Janáček)
Moje studentské prázdninové brigády v rodném Ronově (Josef Čejka)
Bramborářství na Přibyslavsku XI (Ludmila a Josef Kameníkovi)
Šrámkovo léto v Přibyslavi (Josef Čejka) 
Vinné mušky (Pavel Bezděčka)
Gulliverem v říši hmyzu: Miniaturní milovníci (Klára Bezděčková)

Za redakční radu Přibyslavského čtvrtletníku 
Michael Omes

Vychází nové číslo 
Přibyslavského čtvrtletníku 3-4/2017
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O z n á m e n í 

o době a místě konání volby prezidenta České republiky 
ve městě Přibyslav 

 
Starosta města Přibyslav podle § 14 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky 
a o změně některých zákonů 
 
     o z n a m u j e 
 

1. Volba prezidenta České republiky se uskuteční: 
 

v pátek dne 12. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin 
 
a 
 

v sobotu dne 13. ledna 2018 od 8:00 hodin do 14:00 hodin 
 

2. Místem konání voleb v okrsku č. 1 je místnost pro hlasování č. 1, Bechyňovo nám. 1, 
Přibyslav/radnice – přízemí – zasedací sál – č. dveří 101 – pro oprávněné osoby 
bydlící v Přibyslavi, nad silnicí I/19 (Havlíčkův Brod – Žďár nad Sázavou). 

 
3. Místem konání voleb v okrsku č. 2 je místnost pro hlasování č. 2, Bechyňovo nám. 1, 

Přibyslav/radnice - 1. patro, zasedací místnost – č. dveří 206 – pro oprávněné osoby 
bydlící v Přibyslavi, pod silnicí I/19 (Havlíčkův Brod – Žďár nad Sázavou). 

 
4. Místem konání voleb v okrsku č. 3 je místnost pro hlasování č. 3, Bechyňovo nám. 1, 

Přibyslav/radnice – suterén – pro oprávněné osoby bydlící v Přibyslavi, v částech 
a ulicích Česká Jablonná, Dolní Jablonná, Dobrá, Dvorek, Hesov, Hřiště, Keřkov, 
Poříčí, Ronov nad Sázavou, Utín, Uhry. 

 
5. Hlasovací lístky budou dodány všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb. 

 
6. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství 

České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. 
 
 
 
V Přibyslavi dne 19. prosince 2017                                             Martin Kamarád v. r. 
             starosta města Přibyslav 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘIBYSLAV 
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GENERÁLNÍ 
FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ

Platba daně z nemovitých věcí jednoduše přes SIPO 
nebo na základě údajů zaslaných e-mailem

Finanční správa již v předchozích zdaňovacích obdobích zavedla službu pla-
cení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO a zasílání údajů pro placení 
daně z nemovitých věcí na e-mail. „Poplatníci, kteří mají u České pošty zřízeno 
spojovací číslo SIPO, tak mohou platit daň z nemovitých věcí jednoduše a bez 
starostí. Pokud má poplatník nastaveno placení SIPO z  bankovního účtu, 
po přihlášení k této službě se mu daň každoročně automaticky strhne z účtu 
a nemusí tak hlídat termíny, kdy přijde složenka“, vysvětluje Věra Engelmanno-
vá, ředitelka Odboru majetkových daní, oceňování a ostatních agend. 

Poplatníci, kteří nevyužívají SIPO, mohou požádat o zaslání informace pro 
placení daně z nemovitých věcí na e-mail. Každoročně pak obdrží před splat-
ností první splátky e-mailovou zprávu s kompletními informacemi pro placení 
daně. Tato informace obsahuje obdobné údaje, jaké jsou nyní uvedeny na slo-
žence, tj. informace o výši stanovené daně, výši nedoplatku/přeplatku a údaje 
pro placení daně včetně QR kódu, umožňujícího platbu daně prostřednictvím 
internetového bankovnictví nebo mobilních platebních aplikací.

Co je nutné pro využití těchto služeb udělat?
Stačí vyplnit tiskopis:

Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, přiložit 
doklad prokazující přidělení spojovacího čísla (např. doklad o  přidělení spo-
jovacího čísla nebo aktuální platební doklad SIPO, resp. rozpis bezhotovostní 
platby SIPO) a předložit jej příslušnému pracovišti Finanční správy nejpozději
do 31. ledna 2018

nebo
Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem 
a předložit ji příslušnému pracovišti Finanční správy nejpozději
do 15. března 2018. 

Služby nelze kombinovat. Další informace ke službě SIPO a zasílání údajů pro 
placení daně e-mailem naleznete na stránkách Finanční správy.

Ing. Petra Petlachová
Ředitelka Odboru komunikace, tisková mluvčí

Generální fi nanční ředitelství
Tel: 602 674 903

Zprávy ze ZŠ PřibyslavZZ áá ZZŠŠŠ PPřřiibb ll
„Ještě pár dní
a budeme chvíli nesmrtelní
na kraji Betléma…“
Ondřej Fibich

Prosinec již v sobě skrývá blížící se kouzlo Vánoc, na chodbách, ve třídách i v ok-
nech se objevila vánoční výzdoba a děti jsou už tak strašně nedočkavé.

Je někdy až s podivem, že se některé ještě stačí věnovat dalším činnostem. V měsíci 
listopadu si ještě zasportovali naši volejbalisté.

2Havlball
HAVLBALL - 4. turnaj soutěže 2Havlball se uskutečnil v neděli 19. lis-

topadu - kategorie žlutý, oranžový, zelený, modrý. Turnaj se odehrál 
ve Sportovní hale TJ Jiskra Havlíčkově Brodě.

Za náš oddíl ZŠ Přibyslav se turnaje zúčastnilo celkem 14 hráčů a vůbec si nevedli 
špatně.

Kategorie žlutá – 9 týmů
2. místo Hrůzová Denisa, Peňázová Veronika

Kategorie oranžová - 18 týmů
18. místo Durčák Antonín, Němec Filip
14. místo Kerbrová Kateřina, Siberová Karolína

Kategorie zelená – 17 týmů
3. místo Svobodová Monika, Šrámková Lucie

Kategorie modrá – 18 týmů
5. místo Peňázová Kristýna, Jonáková Lenka, Kasal Pavel
2. místo Lída Wah, Edumu Wah, Šrámková Klára

Ve školní družině se konalo zajímavé klání. Zprávu o něm napsala vedoucí školní 
družiny paní Hana Janáčková.

Pexesový turnaj
Pro zájemce o hru Pexeso jsme připravili turnaj, aby si mohli poměřit svůj 

postřeh. Sešlo se 18 soutěžících. A  jaké byly výsledky pexesového klání? 
První místo obsadila Liduška Šmídová ze 3. A, na druhém místě se umístila 
Anička Řezníková ze 3. A a třetí místo patřilo Jakubu Částkovi ze 2. B.

Blahopřejeme!!!

Začátek prosince patřil již tradičně akci našich deváťáků, a to sice Mikulášské na-
dílce. Tentokrát si ji žáci 9. A a 9. B připravili pro MŠ a pro 1. stupeň naší „základky“. 
Vchod do  pekla i  na  nebesa hlídal neoblomný pan školník Petr Málek. Svůj úkol 
bral velmi zodpovědně, takže někteří žáci 2. stupně byli nešťastní z toho, že jim byl 
znemožněn blízký kontakt s pekelníky. Nicméně akce proběhla v pořádku, vyučování 
nebylo vůbec narušeno.

Dne 7. 12. se konalo, pod vedením paní učitelky Marie Adamové,  školní kolo 
olympiády v českém jazyce.

Druháci a čtvrťáci se zúčastnili vánočních programů v rámci ekologické výchovy.
V pátek 15. 12. vyjeli sedmáci se svými učiteli do Havlíčkova Brodu na program 

nazvaný Vietnam – brána do Indočíny. Podle ohlasů, které jsem na poslední chvíli 
slyšela, se jednalo o velmi zdařilou akci.

Téhož dne byla v 15:00 hodin v divadelním sále zahájena vánoční výstava ŠD a ŠK. 
V  posledním předvánočním týdnu se žáci dočkali divadelního i  fi lmového 

představení. 

Přejeme všem žákům, rodičům a ostatním příznivcům naší školy šťastné vykročení 
do nového roku a hodně dobrého v roce 2018. 

Monika Linková

Živý betlém

 Petr Štáfl předvádí svoje kovářské umění.
Foto: Michael Omes

 Betlémské světlo u anděla.
Foto: Michael Omes



Škola / ZUŠ LEDEN 2018Str. 10

Vážení čtenáři, vážení rodiče,

jménem zaměstnanců Základní školy Přibyslav mi dovolte, abych Vám popřál 
všeho hojnost a pevné zdraví nejen v nadcházejícím roce 2018.

Petr Adam
ředitel školy

Vážení čtenáři, vážení přátelé,
jednou z aktivit, která už neodmyslitelně patří k přibyslavské základní škole, je každo-

roční tvorba kalendářů. Tradice vydávání kalendářů z dětských kreseb je na škole delší 
než dvacet let. Pro letošní rok jsme se rozhodli ve spolupráci s Nadačním fondem vydat 
kalendáře dva. Jeden refl ektuje významné výročí, které v roce 2018 proběhne, a sice sté 
výročí vzniku samostatné Československé republiky, druhý je věnován památce našeho 
kolegy Pavla Linky, jehož zásluhou kalendář po léta vycházel, a jeho vášni - hudbě.

Zároveň bychom rádi v tomto roce zmapovali historii přibyslavských školních ka-
lendářů, do kterých přispívaly generace našich žáků, a vystavili je v prostorách školy. 
Ve škole však byly dohledány pouze ročníky 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017 a  2018. Obracíme se proto s  prosbou na  všechny, kterým se podaří doma 
dohledat chybějící ročníky kalendářů, o jejich zapůjčení. Děkujeme!

Petr Adam
ředitel školy

Kalendáře Základní školy Přibyslav -  výzva

S koncem roku a příchozím nového se většinou bilancuje. Co se nám podařilo, co jsme 
zažili, jaké ztráty jsme utrpěli. Nadační fond základní školy má za sebou první rok fungo-
vání. V první polovině roku jsme pracovali na vytvoření pravidel fungování fondu, a to jak 
těch, které nám zákon ukládá, tak i těch, která jsou důležitá pro koordinaci a vzájemnou 
spolupráci mezi správní radou a reprezentanty školy. A také jsme se soustředili na ze-
vrubné informování o fondu a jeho možnostech mezi učiteli, rodiči a širokou veřejností. 
Výsledkem tohoto úsilí je přízeň donátorů na straně fi rem a významná podpora ze strany 
rodičů, kterou považujeme i  za  projev souhlasu s  naší činností. Téměř stovka rodičů 
poslala fi nanční dar na účet Nadačního fondu! V druhé polovině roku jsme se již mohli 
více soustředit na organizaci akcí podporovaných Nadačním fondem. Důležitými aktéry 
jsou v tomto případě učitelé, kteří připravují a organizují jednorázové aktivity s dětmi 
(sportovní kurzy, poznávací výlety, exkurze), anebo systematicky pracují s dětmi v rámci 
sportovních oddílů a  kroužků zaměřených na  dovednost a  citlivost k  umění, přírodě 
a společnosti, v níž žijeme s druhými. Nutno říci, že v letošním roce byly všechny poža-
davky učitelů o spolufi nancování takových aktivit shledány správní radou za potřebné 
a tudíž jednoznačně podpořeny. S ohledem na kvalitu školních aktivit a fi nanční situaci 
fondu jsme nebyli nuceni ani zamítat, ani krátit fi nanční podporu jednotlivým žádostem.

Samotný Nadační fond se prezentoval v rámci tradiční Výstavy ovoce, zeleniny, bram-
bor a medu Přibyslavska v improvizované kavárničce s příběhem banánu, kde si návštěv-
níci mohli dát kávu či čaj a desert, který jsme nazvali sponzorským. Samozřejmě i zde nám 
pomohli žáci, kteří v rámci přípravy na povolání pekli tzv. ve velkém, v provozu jídelny.

Poslední aktivitou Nadačního fondu ve spolupráci se školou bylo vydání školního ka-
lendáře. Byl to úkol nelehký. Jednak proto, že bylo potřebné navázat na dlouhou tradici 
a také proto, že škola v tomto roce přišla o P. Linku, který veškeré činnosti kolem kalen-
dáře organizoval. Tradice vždy zavazuje a věřila bych i tomu, že málokterá škola vydává 
školní kalendář v jednom stylu tak dlouho jako v Přibyslavi. První školní kalendář, který 
možná máte doma, je z roku 1993. Duši mu vdechla tehdejší ředitelka školy paní Anna 
Šnýdlová. Nevím sice, jak byl kalendář v Přibyslavi přijat, ale z dopisu prezidentské kan-
celáře, kam si jej „troufl a“ paní ředitelka zaslat, znělo ocenění originality a opravdovosti 
dětské kresby. Snad i proto zůstal až dodnes kalendář v jednoduchém designu barev-
ných papírů svázaných prostým provázkem a není třeba jeho výrobu profesionalizovat, 
naopak. Zásluhou Pavla Linky je, že skálopevně pokračoval v takto nastoleném duchu 
a nedovolil, aby se z něj vybočilo. I proto jsme za důležité považovali zařadit na tento 
rok téma Hledání hudby jako poctu životu jednoho člověka, ale zároveň vzdát hold naší 
republice tématem Vše nejlepší, republiko! S jistou nadsázkou řečeno, ten bychom mohli 
poslat opět na Hrad. 

Kalendáře si můžete zakoupit v i nformačním centru, anebo na městském úřadě.

Přejeme všem pevné zdraví a radost ze života bez ohledu na to, jaký kalendář Vám 
bude ukrajovat dny roku 2018.

Za správní radu Nadačního fondu
Eva Kučerová

Rok s Nadačním fondem

 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu ve Hřištích. Foto: Michael Omes
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ZIMNÍ ČAS RADOSTI VE ŠKOLCE
Poslední měsíc minulého roku je spojován s množstvím zvyků a tradic. Mnohé z nich se 

dodržují stále, jiné přežívají na okraji zájmu nebo jsou zapomenuty úplně. Původní zvyky 
dodržují nejvíce lidé starší a střední generace. Snahou nás, učitelů, je oslovit nejen naše malé 
svěřence, ale především mladé rodiče, aby naše kulturní dědictví neupadlo v zapomnění. 

Vánoce jsou nejkrásnějšími svátky v celém roce. Je to čas k radosti, čas k veselí, čas 
ke štěstí. Čas být spolu s pocitem bezpečí, čas na obdarování nejen dárky, ale i kouskem 
lásky, která sídlí v našich srdcích.

Využili jsme proto vánočního času k tomu, abychom učili děti hluboce vnímat jednotu 
a společenství mezi sebou navzájem, ale i s přírodou kolem nás.

V prvním prosincovém týdnu nás navštívily děti ze ZŠ se svým mikulášským programem, 
čekaly je nejen natěšené děti s připravenými básničkami a písničkami, ale i velké množství 
výtvarných prací v šatnách jednotlivých tříd. Mikuláš, andílek i čertík byli spokojeni a daro-
vali dětem něco dobrého na památku.

Při návštěvě ekologického centra Chaloupky v Horní Krupé se děti seznámily s dalšími 
postavami z lidových tradic – se sv. Barborkou a Lucií. Velmi poutavě a netradičně si připo-
mněly štědrovečerní zvyky a kouzla, z nichž je nejvíce zaujalo pouštění lodiček ze skořápek 
ořechů.

A když konečně začalo sněžit tak, že se dali stavět první sněhuláci, znaly již děti sv. Mar-
tina, který přijel na bílém koni i příběh o tom, jak daroval svůj plášť chudému žebrákovi, 
protože si ho ve školce společně zahrály.

Vánoční pohádka Jana Hrubce i vyprávění p. J. Miškovské o putování tří králů za Betlém-
skou hvězdou na výstavě betlémů připomněly dětem příběh o narození malého Ježíška. 
Společně s paními učitelkami vyrobily také svůj malý betlém z přírodnin, ozdoby na stro-
mečky v jednotlivých třídách i malé dárečky a přáníčka při vánočních dílnách s rodiči. Díky 
adventním kalendářům ve třídách jsme vnímali, jak dny do Vánoc vyplněné mnoha aktivitami 
a akcemi přímo letí!

Děti ze ZŠ a ČČK připravily pro naše děti poutavý program „Jak pomoci kamarádovi“ – jak 
ho uložit do stabilizované polohy a jak přivolat pomoc. My jsme se zase byli podívat na jejich 
výtvarné práce na vánoční výstavě ve škole.

Rádi jsme navštívili naši přibyslavskou knihovnu, kde nám paní knihovnice připravila výběr 
dětských zpěvníků. V tematickém celku: „Notičky se poztrácely“ se děti učily poznávat noty 
a podle nich zpívat. Se svým hudebním vystoupením se pochlubily při rozsvícení vánočního 
stromu na náměstí. Jiné třídy potěšily babičky a dědečky v domě s pečovatelskou službou. 
Pro klub seniorů Pohoda zahrály děti pásmo o narození Ježíška a poté přidaly pár vánočních 
písní také paní učitelky. V předvánočním čase nás svátečně naladil koncert učitelů a žáků 
místní ZUŠ, s nimiž jsme si společně zazpívali lidové koledy. Vánoce jsou o obdarovávání. 
Nezapomněli jsme ani na provozní pracovníky, rodiče, naše milé sponzory a spolupracovní-
ky v čele s Mě Ú Přibyslav. Vánoční besídky v jednotlivých třídách navodily hezké chvíle plné 
pohody a umožnily rodičům na chvíli se zastavit v předvánočním shonu.

Přibyslavští loutkoherci nám svou milou pohádkou o zvířátkách připomněli, že také ptáčci 
a lesní zvěř potřebují v zimě naši pomoc. Díky p. Brožkové z obchodu Chovatelské potřeby 
v Přibyslavi, která věnovala školce pytel krmiva, mají ptáčci v krmítkách dostatek slunečnice 
po celou zimu. Do blízkého krmelce jsme donesli staré pečivo a nazdobili ovocem a zeleni-
nou vánoční stromeček pro zvířátka.

V novém roce 2018 nás čeká tradiční návštěva přibyslavského kostela Narození sv. Jana 
Křtitele a  seznámení s  tradicí T ří 
králů a opět řada her, výletů a za-
jímavých setkání. První z nich je ur-
čeno rodičům budoucích prvňáč-
ků, pro něž připravujeme besedu 
s  paní  učitelkou z  1. stupně a  se 
zástupci Pedagogicko-psycholo-
gické poradny v Havlíčkově Brodě. 
Termín bude ještě upřesněn.

Na  závěr článku bych chtěla 
touto cestou poděkovat všem, 
kteří nám zachovávají svou pří-
zeň, popřát všem mnoho zdraví, 
spokojenosti a  dostatek času 
na vše, co považují ve svém živo-
tě za důležité.

Zuzana Musilová
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Uzávěrka příštího čísla 19. 1. do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 31. 1. 2018)

4. 1. 19.00 Biblická hodina na faře

6. 1. 14.00
18.00

Tříkrálová sbírka 
Tříkrálový koncert

8. 1. 17.00 – 19.00 Setkání dětí na faře

12. 1. 19.00 Setkání mládeže na faře

13. 1. 9. 00
18.00 – 20.00

Mše svatá v DPS
Adorace v kostele

15. 1. 17.00 – 18.30 Ministrantská schůzka

16. 1. 17.00 – 19.00 Misijní klubko na faře

18. 1. 19.00 Biblická hodina na faře

19. 1. 19.00 Veřejné zasedání pastorační a  ekonomické rady 
farnosti

18.1. – 25.1. Týden modliteb za jednotu křesťanů

22. 1. 17.00 – 19.00 Setkání dětí na faře

26. 1. 18.00 Vikariátní setkání mládeže 
Havlíčkův Brod – partnerské vztahy

29. 1. 17.00 – 18.30 Ministranti na faře

Srdečně vás všechny zveme na připravované akce  v lednu roku 2018. Aktuální in-
formace o dění ve farnosti, podrobné rozpisy mší svatých i dalších bohoslužeb nalez-
nete nejen v našem měsíčníku Římsa, na našich stránkách www.farnostpribyslav.cz, 
ale i ve vývěsce u vchodu do kostela nebo si je vyslechnete v ohláškách při nedělních 
bohoslužbách. Požehnaný celý nadcházející nový rok vám z celého srdce přeje

Mgr. Pavel Sandtner
administrátor farnosti Přibyslav

Hledáš nové přátele, hledáš 
pomoc, hledáš jinou cestu, 
hledáš…?! 
Přijď a uvidíš….
(informace o akcích v římskokatolické farnosti)

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 lednu čeká?
Pondělí 8. 1. 2018 – V knihovně si můžeme i hrát 
Setkání – Výrobky se zimní tématikou, písničky, říkadla

za maminky z KVC Harmonie
Šárka Němcová

2. ODDÍL VODNÍCH SKAUTŮ A SKAUTEK PŘIBYSLAV   

LEDŇÁČCI 

 VÁM PŘEJE VŠE NEJLEPŠÍ  
DO NOVÉHO ROKU 2018,  

HODNĚ ŠTĚSTÍ,  
RODINNÉ POHODY  

A PROŽITÍ PŘÍJEMNÝCH CHVIL       
S TĚMI, KTERÉ MÁTE RÁDI! 



Str. 13SpolkyLEDEN 2018

V úterý 22. listopadu 2017 jsme ve spolupráci s žáky 8. ročníku ZŠ Přibyslav při-
pravili program První pomoc do MŠ. Letos s názvem Péťa Zachránce aneb pomoz 
kamarádovi. Program byl zaměřen na bezvědomí, takže si děti vyzkoušely, jak volat 
pomoc, jak bezvědomého polohovat a  jak se chovat, když najdeme někoho ležet 
na zemi. Děti si také odnesly listy s obrázky polohování a dostaly diplom o absolvo-
vání programu. Moc děkuji pomocníkům z 8. ročníku, byli letos obzvláště šikovní!

Ve  čtvrtek 23. listopadu 2017 nás v  náhradním termínu čekalo divadlo pro 
dobrovolné dárce krve s názvem „Ve vší počestnosti“. Za Místní skupinu Českého 
červeného kříže Přibyslav takto už po sedmé děkujeme dobrovolným dárcům krve 
z našeho okolí. Představení se kromě dárců zúčastnili také zástupci spolupracujících 
organizací. Na podiu vystoupili místostarosta města pan Michael Omes, paní Vlasta 
Bruknerová, za Transfuzní oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod a ředitelka úřadu 
Oblastního spolku Havlíčkův Brod a členka naší místní skupiny paní Ilona Loužecká. 
Úvodní slovo moderovaly Zuzana Uhlířová a Natálie Stehlíková, naše aktivní členky.

Za  spolupráci na  divadelním přestavení děkujeme KZM Přibyslav, paní Aleně 
Kunstarové a sponzorovi představení SC Metal Přibyslav a hlavně členům divadel-
ního souboru Furiant! A také samozřejmě všem pomocníkům z řad ČČK, bez jejichž 
zapojení by taková akce proběhnout nemohla. Představení se nám moc líbilo a my 
se těšíme na další rok. 

V sobotu 25. listopadu 2017 jste nás mohli zastihnout na Vánoční výstavě KVC 
Harmonie. Pro malé návštěvníky jsme s Červenokřižáčky připravili opět 3 dílničky, 
kde si s  námi vyráběli vánoční přáníčka, zvonečky, nebo stromeček. Na  výstavu 
jsme také přinesli nástěnku plnou informací o MS ČČK Přibyslav a výrobky našich 
Červenokřižáčků včetně tradičního kalendáře.

V neděli 26. listopadu 2017 jsme se vánočně ladili na 12. veganské večeři v Při-
byslavi. Ve  vestibulu ZŠ Přibyslav od  18 hodin jsme si pochutnávali na  cukroví, 
vánočních polévkách a dýňovém jáhlotu.

Předvánoční akce jsme ukončili naší vánoční besídkou pro členy ČČK a také pro 
rodiče malých Červenokřižáčků v úterý 12. prosince 2017. Secvičili jsme pásmo 
básniček a divadélko za ČČK a ze ZUŠ pro nás děti a paní učitelky připravily vánočně 
laděné skladby. Na závěr jsme si společně zazpívali koledy a poseděli u prezentace 
akcí ČČK. Po besídce následovala ještě výroční schůze místní skupiny. Moc děku-
jeme dětem a paní učitelce Loubkové a paní učitelce Štefáčkové ze ZUŠ Přibyslav 
za příjemný program!

Na besídce jsme opět udělovali titul Nejaktivnější Červenokřižáček roku 2017, 
který tentokrát získali Lenka Havlíková, Amálie Loužecká a František Rosecký za svě-
domité plnění povinností Červenokřižáčka a  účast na  akcích ČČK. Moc nám ale 
pomáhali všichni Červenokřižáčci a  jako dárek od nás dostali výlet do Žďáru nad 
Sázavou, na který se chystáme v lednu místo kroužku. Děkujeme také našim dospě-
lým členům, kteří nám s chodem místní skupiny pomáhali. Nejvíc práce ale stejně 
zastane naše předsedkyně Kristýna Loužecká. Letos se vlastně stará téměř o všech-
no, ani já jí tolik nepomáhám, ale ona to zvládá s přehledem. Děkuju za všechny 
naše členy, Kristýno!

Na leden připravujeme:
Pravidelný monitoring v DPS nás čeká v pátek 26. ledna 2018 od 15:00 do 16:00. 

Měříme krevní tlak, glykemický index a  Body Mass Index včetně procenta svalů 
a tuků v těle. Vše je pro vás zdarma.

Přejeme vám krásný nový rok 2018!

Za MS ČČK Přibyslav Anna Šnýdl Doubková
www.cckpribyslav.cz

facebook.com/cckpribyslav.cz

Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod

Místní skupina ČČK Přibyslav

 První pomoc do MŠ

 Divadlo pro dárce krve
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Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP srdečně vás 
vítám v novém roce! Nechť je lepší nebo pro někoho minimálně stej-
ně dobrý jako ten loňský. Všem nám v něm přeji především mnoho 
zdraví. I v roce 2018 se budeme snažit vám přinášet pouze příjemné 
kulturní zážitky.

První prosincovou neděli jsme slavnostně na  náměstí rozsvítili 
vánoční strom, předtím jste mohli v  Kurfürstově domě navštívit 
vernisáž výstavy „Hlína a ruce“ - výstavu můžete vidět do 6. ledna.

V  pondělí 4. 12. děti s  maminkami z  KVC Harmonie překvapil 
v dětském oddělení knihovny anděl, který měl pro šikovné děti na-
chystané mikulášské balíčky. Příští setkání s Harmonií máme naplá-
nováno na pondělí 8. ledna dopoledne. Budeme vyrábět, všichni 
jste zváni.

Děkujeme návštěvníkům koncertu smíšeného pěveckého sboru 
Jasoň za návštěvu v  tak hojném počtu v kulturním domě. Věříme, 
že se vám koncert sboru doplněný i mladými fl étnisty, klarinetistou 
a hráčem na kontrabas líbil stejně jako nám.

V polovině měsíce jste měli možnost vidět odpoledne v kulturním 
domě loutkovou pohádku v podání Přibyslavských pimprlat a večer 
poté dobrý fi lm a muziku v režii Filmového klubu Přibyslav.

Až po  uzávěrce tohoto čísla PO  se konala v  knihovně tradiční 
tvořivá dílna – doufám, že se s šikovnými výtvarníky ještě sejdeme 
a popřejeme si hezké Vánoce.

Během vánočních  svátků měla knihovna i  informační centrum 
a  muzeum trochu pozměněnou otvírací dobu, snad to našim ná-
vštěvníkům nezpůsobilo nepříjemnosti. Od ledna 2018 jsme tu pro 
vás, jak jste zvyklí.

Na co se můžete těšit v lednu?
Kromě setkání s Harmonií v knihovně, které zmiňuji výše, vás sa-

mozřejmě musím naladit na fi lmy v našem kině! V sobotu 13. ledna 
od 17:00 budeme promítat animovaný rodinný fi lm „Můj život cu-
ketky“ a ve stejný den od 19:30 se připravte na českou dramatickou 
komedii „Bába z ledu“ se Zuzanou Krónerovou a Pavlem Novým 
v hlavních rolích. Vstupné zůstává stejné – 50 Kč.

O týden později, v sobotu 20. ledna, si nenechte ujít fi lmový klub. 
V  kulturním domě uvidíte koprodukční fi lm „Čtverec“ a  poslech-
nout si budete moci kapelu „Blues mine trio“, která se specializuje 
na blues, rock i funky. Vstupné na fi lm činí 60 Kč, na koncert 40 Kč.

V pátek 19. ledna od 14:30 se bude v knihovně konat tvořivá 
dílnička. Na všechny se moc těším. Pomůcky jsou zdarma a výrobek 
si můžete odnést domů.

V sobotu 27. ledna odpoledne se bude v kulturním domě hrát 
loutková pohádka „Ošizený Lucifer“ a  večer od  19:30 budeme 
v kině promítat české drama „Milada“.

V úterý 30. ledna se v kulturním domě uskuteční populárně na-
učný zábavný program pro žáky základní školy. Věříme, že se jim 
bude líbit.

V minulém čísle občasníku byl zveřejněn dotazník, který by nám 
pomohl zjistit některé z vašich potřeb, co se knihovny týče. Zatím se 
nesetkal s příliš velkým ohlasem, ale věřím, že se nám jich ještě pár 
sejde. Všem zúčastněným moc děkuji za podnětné reakce. Dotazník 
je otištěn i v tomto čísle. Pokud se vám nechce vystřihovat z občasní-
ku, je k dispozici také v knihovně.

Příjemný vstup do  nového roku vám přejí všichni zaměstnanci 
KZMP.

Markéta Gögeová
knihovnice

V novém roce

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

O zvířátkách

1.  Kdo je hlavním hrdinou knihy „Pudlenka“ od Karla Čapka?

2.  Napište alespoň dvě knihy, jejichž hlavním hrdinou je pejsek ☺ 

3.  Jedním z nejoblíbenějších zvířecích hrdinů dětských knih je černý hmyzožravec 
z rodu malých savců. O koho jde? 
(Nápověda: Autorem knih je výtvarník s iniciálami Z. M.)

4.  Jistě znáte hrdinu dětských knih, který se jmenuje Pú. 
Kdo je Pú a kdo jsou jeho přátelé?

5.  Harry Potter již od prvního dílu svých dobrodružství vlastnil zvířecí kamarádku. 
O jaké zvíře šlo? Jak se jmenuje?

Dětské kvízové 
okénko

Milí malí luštitelé, v letošním roce o své luštění nepřijdete, nebojte se, ale trochu ho po-
změníme ☺ Snad vám to nebude vadit. Ale tento rok zkusíme náš kvíz zaměřit více na čtení, 

knihy, literaturu apod. Ale bude to jednoduché, uvidíte sami.
Vyluštěný prosincový kvíz zatím dorazil od Anetky a Aničky. Ale je brzo, třeba se zapojí ještě další 

šikulové.
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! ☺

M. Gögeová
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O jakém povolání jste snil v dětství?
Mým snem bylo jít na  rybářskou školu do Třeboně. Neměl jsem však žádného 

vlivného „strýčka“, a tak mou žádost zamítli. Na poslední chvíli jsem pak nastoupil 
do učebního oboru zedník ve Štěpánově u Chotěboře. 

Jaký obor jste vystudoval, v jakém jste vyučen?
Bylo dobré, že náhradní obor mě začal bavit. Šikovné ruce mám po tátovi a jako 

zedníka mě nezaskočilo, že jsem si musel často poradit i s prací tesaře, zámečníka 
a někdy i  instalatéra. Po závěrečné zkoušce jsem ještě skoro absolvoval nástavbu 
v Hradci Králové, ale neměl jsem tenkrát dost rozumu na to, abych ji dokončil. Měl 
jsem před vojnou, začal jsem mít i jiné zájmy a škola šla stranou.

Proč jste se rozhodl podnikat? Proč jste se rozhodl právě pro tento druh podni-
kání, pokračujete v nějaké rodinné tradici?

Po zániku fi rmy, kde jsem pracoval 16 let, bylo právě samostatné podnikání ces-
tou, jak pokračovat v oboru. Během let ve stavebních fi rmách jsem se specializoval 
jako obkladač, zkušenosti jsem nasbíral časem. Tradice v oboru u nás v rodině ne-
byla, ale po otci jsem zdědil zručnost - můj otec umí snad všechna řemesla. Pomáhal 
jsem mu a hodně jsem se od něj naučil. Na mé práci mě baví, že jde vlastně pokaždé 
o  originál, vždyť každý zákazník je jiný, každá stavba je jiná a  vždy musím sladit 
požadavky zákazníka s technickými možnostmi.

Jak podnikání změnilo váš život?
Jsem rád pánem svého času, ale často nedokážu zákazníky odmítnout, i když mám 

hodně práce, a to je pak na člověka bič, je to občas fofr! Na druhé straně je pravda, 
že poctivá práce, o které si mezi sebou řeknou zákazníci, je to nejlepší doporučení 
– tomu se nevyrovnají ani webové stránky ani reklama.

Jaká je vaše pracovní doba?
Ve stavební fi rmě byla pevná pracovní doba, já mám nyní pracovní dobu fl exibilní. 

Přizpůsobuji ji potřebám zákazníků a požadavkům technologického procesu. Takže 
někdy pracuji o víkendech a někdy si mohu udělat volný den v týdnu. Pracuji po ce-
lém kraji Vysočina, takže si práci musím dobře plánovat.

Nejen prací živ je člověk – jak odpočíváte, relaxujete?
Když mám volno, velmi rád jezdím na kole přírodou, po cyklostezkách a po silni-

cích 2. třídy, najedu i 40 – 50 km. Z dětství mi zůstala láska k rybařině. Mám státní 
rybářský lístek, organizován jsem v Havlíčkově Brodě. Občas jezdím i na závody, 
letos jsem ze tří závodů dva vyhrál. Vítězství však není nejdůležitější, rádi se scházíme 
s partou stejných nadšenců, po závodech posedíme a popovídáme si. (Sportovní 
rybáři ryby nechytají na jídlo, chycené ryby vracejí zpátky do vody, vysvětlil mi pan 
Musil. Když však se jede s  manželkou třeba podívat na  výlov do  Třeboně, dá si 
pověstné místní kapří hranolky.) Kromě toho jsme s manželkou členy turistického 
spolku v Keřkově; jezdíme na různé pochody po Čechách i na Slovensko do Tater. 
Trasy mají většinou 10 – 20 km a jsou spojené s návštěvou pamětihodností po cestě.

Rozhovor s Milanem Musilem

Na co z období začátků vzpomínáte rád/nerad, na co nikdy nezapomenete?
Přechod ze zaměstnání proběhl plynule, ani s účetnictvím jsem neměl problém – 

máme odborníky v rodině. Vzhledem k tomu, že nejsem plátcem DPH, netýkají se 
mě kontrolní hlášení apod.  

Co vás v poslední době v podnikání těší/trápí?
Zaráží mě názory některých zaměstnanců, které bohužel slyšíme i  v  televizi 

a čteme v novinách, že řemeslníci jsou příživníci. Vždyť povinné sociální i zdravotní 
pojištění státu odvádíme a od státu nic nechceme. Nemáme placené státní svátky, 
nemáme placenou dovolenou. Na všechno si nejdříve musíme vydělat a vytvořit si 
potřebnou rezervu. Nářadí a  nástroje, pracovní oděvy, dopravní prostředky atd. 
si musíme sami koupit, sami neseme náklady na jejich modernizaci a obnovování. 
Myslím, že je to zbytečné štvaní lidí proti sobě.

Co nového ve svém oboru byste ještě chtěl/a vyzkoušet?
Baví mě moderní technologie – s novými technologiemi se modernizuje i nářadí 

a pracovní postupy. Rád se zúčastňuji školení o novinkách, organizují je většinou fi r-
my dodávající stavební hmoty. A právě zavádění nových hmot, technologií i technik 
obkládání je směr, ve kterém chci pokračovat.

Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho úspěchů!

Za redakční radu se ptala A. Šnýdlová

Dovolte mi, abych touto cestou srdečně poděkovala především vám všem, kteří jste společně s námi putovali 
s Josefem a Marií již počtvrté do Betléma, do města Davidova, za Ježíškem, a že jste v tomto předvánočním 
shonu našli čas a společně s dětmi za námi do farní stodoly přišli. Velkou radost nám udělaly rozzářené dětské 
oči, jak pozorně i rozpačitě sledovaly vystoupení. Vždyť bez vaší účasti a těch rozzářených dětských očí, by naše 
konání nemělo žádný význam. Poděkování patří především našemu přibyslavskému panu faráři Mgr. Pavlu 
Sandtnerovi za poskytnutí prostor a zázemí, místostarostovi města Přibyslav Michaelu Omesovi, který si náš 
malý projekt vzal pod svá křídla. Dále našim sponzorům: městu Přibyslav, Kraji Vysočina, AC O Industries, k.s., 
fi rmě NEUFE, spol. s r.o., SAVENCII FROMAGE DAIRY za fi nanční příspěvky i věcné dary a také naší příspěv-
kové organizaci Kulturnímu zařízení města Přibyslav, která nám zajistila publicitu a zapůjčila dobové kostýmy. 

Velké díky patří slečně Marušce Blažíčkové, která připravila pro naše děti dílničky, které se opět letos velice 
vydařily, schole přibyslavské farnosti, našemu panu zvukaři, mladému kováři a soukromému zemědělci z Ole-
šenky za zapůjčení oveček. Velké poděkování posíláme za opětovné zapůjčení oslíka „Jarmila“ z Dobré, který 
byl, jako každý rok, miláčkem všech přítomných dětí i dospělých. Nemalé poděkování patří i našim velkým, 
ale hlavně malým účinkujícím za projevenou odvahu a všem organizátorům a dobrovolníkům, kteří se jakkoli 
podíleli na našem malém projektu za jejich ochotu, čas a nasazení – byli jste všichni úžasní. 

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

Děkuji, že jste za námi přišli a přeji všem požehnaný rok 2018.

Irena Rezničenková

Živý betlém rok 2017



Kultura / Ostatní LEDEN 2018Str. 16

V historii Přibyslavi nenajdeme mnoho žen, které by 
se výrazně zapsaly do historie. Pojďme si některá jmé-
na připomenout. Bechyňová E. (1928-2017) – učitelka, 
sbormistryně. Büblová H. (*1920 - 2016) – cestovatel-
ka. Clam Gallasová K. (1828-1899) – hraběnka, maji-
telka panství. Kolárová - Setničková J. (1919-2006) – 
spisovatelka. Kuncová R. (1928-1983) – ředitelka MŠ, 
předsedkyně MNV. Orgoníková H., Ing. (1946-2014) 
– politička. Pernerová V. (1910-1996) – mecenáška. 
Polívková - Jakšová L. (1921-2004) – ak. malířka, gra-
fi čka. Sedlmayerová O. (1886 - 1954) – spisovatelka, 
básnířka. Tesařová K. (1891-1961) – poštovní úřed-
nice, básnířka. Trnková E. (1905-1986) – učitelka, 
spisovatelka. Vlčková - Kolářová F. (1883-1956) – pro-
fesorka, spisovatelka. O  13. osobě něžného pohlaví 
se rozepíšu více. J. Vrtišová (1901-1984) se narodila 
v Přibyslavi. V roce 1906 se rodina lékárníka Františka 
Vrtiše přestěhovala do Českého Dubu. Jiřina studovala 
na reálném gymnáziu a na pražské fi lozofi cké fakultě, 
kde složila též knihovnickou zkoušku. V letech 1935-45 
byla překladatelkou z povolání a působila jako externí 
lektorka pro pražská nakladatelství. Od r. 1945 do kon-
ce 50. let pracovala jako úřednice na  ministerstvu. 
V  letech 1936-39 byla členkou Kruhu překladatelů, 
pak se angažovala ve  vedení překladatelské sekce 
Syndikátu čes. spisovatelů a od 1949 ve vedení Kruhu 
překladatelů při Svazu československých spisovatelů. 
Od poloviny 30. let publikovala časopisecky drobnější 
překlady či úryvky vlastních překladů severských au-
torů, jež uváděla do  české kultury též přehledovými 
články o skandinávských literaturách. Ovládala němči-
nu, francouzštinu a holandštinu. Překládala z dánštiny, 
islandštiny, norštiny a švédštiny. Jako překladatelka se 
věnovala především klasické románové tvorbě, ale 
též literatuře faktu pojednávající o historických osob-
nostech či událostech, a  pohádkám. Její překlady se 
vyznačují smyslem pro specifi ku originálu a  snahou 
jej věrně tlumočit. Pro zajímavost je uvedena ukázka 
cenzury jejího překladu pohádky Děvčátko se sirkami 
od H. CH. Andersena. J. Vrtišová (r. 1953): „Tam již ne-
byla ani zima, ani hlad, ani úzkost – byly u Pánaboha!“ 
B. Kollnová -Ehrmannová (r. 1979): „A tam nebyla ani 
zima, ani hlad, ani strach.“ 

J. Ledvinka, ml.

Třináct nesmazatelných stop

 Vlastimil Svatopluk Juren, farář v Lounech  Ladislav Juren, farář v Numburce

Představitelé ČCE
V minulém občasníku jsme si mohli přečíst příspě-

vek o  opravě domu církve Československé husitské. 
Domnívám se, že je vhodné zmínit jinou církev, a  to 
Českobratrskou církev evangelickou. ČCE, nejpočet-
nější protestantská církev v ČR hlásící se k duchovním 
tradicím české reformace, byla založena v  r. 1918. 
V Přibyslavi kazatelská stanice založena před r. 1942, 
např. v r. 1966 se k této církvi hlásilo 72 místních obča-
nů. Připomeňme si 3 představitele ČCE.

Vlastimil Svatopluk Juren (1864-1951) se narodil 
v Přibyslavi. V roce 1871 se rodina lékaře Julia  Jurena 
přestěhovala do Žďáru. Studoval v  Německém  Bro-
dě, v Basileji, ve Vídni a Bonnu. V  letech 1887-1891 
působil jako vikář v Daňkovicích, v letech 1891-1904 
v  Libenicích jako farář a  katecheta v  Čáslavi. V  roce 
1905 přišel jako farář do Hustopečí. V roce 1908 byl 
spoluzakladatelem místního odboru Národní jednoty 
pro jihozápadní Moravu a jedním z hlavních cílů bylo 
zřízení české menšinové školy. Vznikla v r. 1909 a nej-
větší zásluhy o ni měl předák české menšiny evangelic-
ký farář Juren, za což byl krutě pronásledován. Za pře-
vratu byl předsedou okresního Národního výboru a II. 
náměstkem starostovým. Podílel se i na neúspěšných 

snahách o  založení českého gymnázia v  roce 1919. 
Od roku 1922 pracoval v Lounech, z počátku jako di-
asporní kazatel a poté jako farář. Za jeho působení byl 
vystavěn nový českobratrský kostel (v r. 1932). Od 1. 
7. 1939 ve výslužbě. Vedle náboženské literatury byl 
autorem spisku vydaného vlastním nákladem: „Boj 
o české dítě v Hustopečích“.

Ladislav Juren (1868-1939) se narodil rovněž v Při-
byslavi. Studoval v  Německém Brodě, v  Praze a  Li-
tomyšli. Dále teologii ve  Vídni a  Basileji. Ordinován 
ve Velimi v r. 1894. Působil 9 let jako katecheta a správ-
ce internátu učitelského ústavu v Čáslavi a od r. 1899 
byl farářem v Nymburce. Byl talentovaným hudební-
kem, svým hudebním nadáním posloužil celé církvi při 
vydání prvního notového zpěvníku církve. První farář 
českobratrského evangelického sboru v  Nymburce 
Juren rovněž tamtéž našel poslední místo odpočinku.

Květoslava Hlaváčová, r. Jakešová (*1925 Česká 
Jablonná)

Ordinována 19. 3. 1978. V letech 1977-79 působila 
jako diakonka v Přerově. Poté v domácnosti. Mezi roky 
1983-87 diakonka ve  Velimi. 1. 1. 1988 ve  výslužbě. 
Jejím manželem byl farář Josef Hlaváč.

J. Ledvinka, ml. + foto

Obchůdek u Kavárny - tak místopisně se na Bechyňově náměstí čp. 58 v Přibyslavi 
jmenuje malý krámek, který nedávno otevřela mladá fl oristka Amálie Havlíčková. 
Poslední listopadový víkend v něm uspořádala přehlídku adventních věnců uvitých, 
utvořených a vyzdobených z „netradičně tradičních“ materiálů. Zdánlivě protichůd-
né vyjádření není slovní hříčkou, je odkazem na  návrat k  původním, naturálním 
podkladům.

Krámek se proměnil v předvánoční ateliér, návštěvníci obdivovali fantazii a umné 
ruce dvou předních českých fl oristek - Ireny Smutné z  Uhelné Příbrami a  Marie 
Doleželové z Dubu nad Moravou.

I  když podnětná výtvarná akce měla anglický název Christmas pop-up Flower 
shop, v den, kdy na přibyslavském rynku byl vztyčen vánoční strom, a ještě po celou 
poslední listopadovou sobotu, nevšedním způsobem přispěla k atmosféře českých 
Vánoc ve městě.

Text a foto: Ivo Havlík

 Přibyslavské floristky Amálie Havlíčková (vlevo) a Ladislava Havlíčková 
s jedním z mnoha adventních věnců, na němž nebylo nic umělého.

Obchůdek u Kavárny se proměnil v tvůrčí dílnu adventních věnců
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Hned dvě ocenění - Česká chuťovka a Dětská chuťovka roku 2017 - získala akciová 
společnost Amylon pro nové dětské pudinky bez lepku, které vyrábí pod obchodním 
názvem Amylík. 

Oceněny byly všechny tři příchutě - vanilková, jahodová a čokoládová. 

Soutěž má za  sebou již 9. ročník a  je tradičně vyhlašována na  půdě Senátu České 
republiky.

Předseda správní rady a statutární ředitel společnosti Amylon Havlíčkův Brod Ing. Vla-
dimír Zeman potvrdil, že oceněné pudinky jsou vyráběny a baleny v Ronově nad Sáza-
vou. Bio produkty a bezlepkové produkty má fi rma ve výrobním programu od roku 2011.

„Cenu Dětská chuťovka našim pudinkům udělila přísná dětská komise. Jsme za  to 
velice rádi,“ komentuje Amylon svůj úspěch na vlastních facebookových stránkách.

Za Českou chuťovku roku 2017 byl vyhlášen také Balsýr z Mlékárny Žirovnice (v okrese 
Pelhřimov). V Přibyslavi jej mohli poprvé ochutnat návštěvníci letošních Mlékárenských 
dnů. Za pozornost stojí i další dva úspěchy Havlíčkobrodska. Českou chuťovkou se ještě 
stalo chotěbořské pivo Prémium a Dort Kavárna od Jany Fialové, rovněž z Chotěboře.

Soutěž zaštiťuje Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova. Prestižní potravinářské klání 
má vlastní slogan: Česká chuťovka - značka, která si na nic nehraje.

Text a foto: Ivo Havlík

 Pudinky Amylík, které získaly ocenění Chuťovka roku 2017, 
se vyrábějí a balí v Ronově nad Sázavou.

 Stánek ronovského Amylonu při letošních Mlékárenských dnech 
na Bechyňově náměstí v Přibyslavi byl v obležení zákazníků.

Pudinky z Ronova - Chuťovka roku 2017
V kulturním domě byla první prosincový sobotní večer uzavřena 34. Divadelní 

Přibyslav. 
Závěr ojedinělé přehlídky měl letos poněkud jiný rámec, slovně na  jevišti 

a obrazem na mnoha tablech v předsálí bylo připomenuto 160. výročí zrodu 
prvního divadelního spolku ve městě.

Do nejbližší řady hlediště byli pozváni zasloužilí ochotníci - Blažena Haladová, 
Jiřina Šillerová, Jana Potůčková, Emilie Veselá, Ladislav Hladík, Jaroslav Jakšl, 
Josef Wildmann a Jaromír Kasal.

Vyhlášeny byly Ceny úsměvů 2017. Diváckou soutěž vyhrál soubor Ochotníci 
z  Novoměstska z  Nového Města na  Moravě za  komedii Trhák, druhé místo 
obsadil soubor JenTak z Havlíčkovy Borové za frašku Pro nemoc zavřeno a třetí 
cena zůstala „doma“. Získal ji přibyslavský Furiant za adaptaci Shakespearových 
Veselých paniček windsorských pod názvem Ve vší počestnosti.

Tři nejvěrnější divačky letošní Divadelní Přibyslavi se jmenují Marie Hláčiková, 
Emilie Veselá a Alena Hladká.

V závěru ofi ciální části večera Anna Šauerová vyzvala publikum, aby do diva-
delního nebe pozdravilo nejen letos zesnulou režisérku Evu Bechyňovou, Lud-
milu Klusáčkovou, ale i ostatní režiséry. Potlesk byl patřičně vřelý, silný a dlouhý.

Text a foto: Ivo Havlík

 Ceny úsměvů 2017 získaly soubory (zleva) přibyslavský Furiant, 
havlíčkoborovský JenTak a Ochotníci Novoměstska z Nového Města na Moravě.

 Do hlediště letos nejčastěji usedly a všechna představení zhlédly (zleva) 
Alena Hladká, Emilie Veselá a Marie Hláčiková.

Skončila 34. Divadelní Přibyslav

Provozovatel jihlavské záchytky, jediné v Kraji Vysočina, prý hází fl intu do žita. Děsí 
ho vyhláška Ministerstva zdravotnictví, které chce dělat ze záchytek superluxusní ho-
tely pro opilce. Záchytka by měla mít zvláštní parametry pro osvětlení a počet potřeb-
ných metrů na každého klienta, rovněž signalizační zařízení u postele. Tak tady ještě 
chybí požadavky na wifi  připojení, obří plazmovou televizi a kašmírové povlečení. 
Opilcům před odchodem domů by měl personál rovněž provádět thajskou masáž. 
Úředníci z  ministerstva žijí asi v  domnění, že záchytka je místo, kam si chodí 
odpočinout bohatí manažeři po  náročném večírku. Skutečnost je bohužel ta-
ková, že většinu návštěvníků záchytky tvoří lidské trosky, agresivní, páchnoucí, 
ztracené případy, bezdomovci, lidé obtížní, kteří často ani nemají peníze na  za-
placení noclehu. Neboť za  jeden pobyt na  záchytce se platí čtyři tisíce korun. 

Tudíž provozovatel záchytky rok co rok sčítá dluhy, od  lidí, které k  platbě nikdo 
nedonutí. Pokud by měla být záchytka opravdu luxusní hotel, jak navrhuje mi-
nisterstvo, pak by pobyt tam měl stát aspoň deset tisíc za  noc. Ovšem nabízí se 
otázka, kdo to zaplatí. Opilci posbíraní z  ulic asi sotva. Možná by mohli úřední-
ci z  ministerstva. Takže by asi neškodilo, každému ministerskému úředníkovi 
administrativně přidělit jeho vlastního opilce s  povinností z  moci úřední mu po-
byt na  luxusní záchytce platit, pak by možná ministerské úředníky roupy přešly.
Pokud použijeme obyčejný selský rozum, který našim zákonodárcům chybí, pak 
záchytka nemá být žádný super hotel, má to být tak „ luxusní“ zařízení, aby každý 
nocležník ráno po vystřízlivění zjistil, že už se tam nikdy v životě nechce vrátit!

Štěpánka Saadouni

Hotelová záchytka
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Na  večeru věnovaném zakončení 34. Divadelní Přibyslavi a  160. výročí zrodu 
prvního ochotnického spolku ve městě se poprvé v Přibyslavi představila nová umě-
lecko-tělocvičná disciplína. 

Pole sport je cvičení na  tyči, které spojuje tanec, gymnastiku, balet, akrobacii 
i jógu.

Pro nic netušící publikum bylo překvapením, když se odhrnula opona a na jevišti 
postupně cvičili Jana Bělochová, Klára Olivová a Petr Homolka. 

Všichni tři jsou členy studia Firefl y v Praze a patří ke špičce tohoto sportu u nás. 

Sedmadvacetietý Petr Homolka, rodák z  Přibyslavi a  absolvent zdejší základní 
školy, je dokonce vicemistrem České republiky v uplynulých dvou letech. 

Česká reprezentace patří mezi světovou špičku a v  roce 2020 se bude v Praze 
konat mistrovství světa této disciplíny.

Text a foto: Ivo Havlík

 Cvičí Jana Bělochová

 Cvičí Klára Olivová

 Cvičí vicemistr České republiky Petr Homolka z Přibyslavi

Při cvičení na tyči se divákům tajil dech

Ve výstavní síni u Kurfürstova domu byla o první adventní neděli otevřena výstava 
Hlína a  ruce. Expozice představila tvorbu keramičky Jany Březkové a  pětadvacet 
pohledů do ateliéru a detailní záběry jejích řemeslně zdatných rukou od fotografa 
Ivo Havlíka.

Na vernisáž přišlo tolik lidí, že se všichni najednou do výstavní síně nevešli. Za-
hájení výstavy hrou na akordeon obohatili žáci Základní umělecké školy v Přibyslavi 
- Miroslav Kružík a Filip Lacina.

Talent Jany Březkové pro tradiční hrnčířství objevili její rodiče a  v  řemeslném 
rozvoji ji všemožně podporovali. Pod dívčím příjmením Dobrovolná absolvovala 
keramický obor na tehdejší Lidové škole umění v Havlíčkově Brodě, kam v dětství 
dojíždět ze zastrčené vesnice nebylo jednoduché. Později vystudovala světoznámou 
keramickou školu v jihočeské Bechyni.

Začala pracovat v kamnářství v Novém Veselí, později zakotvila v Herálci, vráti-
la se domů do České Jablonné, tam několik let tvořila v přebudovaném dřevníku 
a od léta 2015 má - díky pochopení samosprávy města - vlastní ateliér s vypalovací 
pecí i krámkem na Bechyňově náměstí v Přibyslavi. Její řemeslná dílna naproti kašně 
zpestřila městskou památkovou zónu, stala se turistickou atrakcí.

Výstava byla průřezem dosavadní, přes dvacet let dlouhé práce keramičky - od je-
jího absolventského celku šachových fi gur ze šamotové hlíny, přes jídelní a nápojové 
servisy až po všeliké postavy z mytologie (andělé jako poslové nadějných i smut-
ných zpráv) nebo z českých pohádek (vodníci) či symboly dalekých světel (mořské 
majáky).  

„Lidé začínají doceňovat hlínu jako přírodní materiál, mají rádi originalitu, nikoli 
tuctovou tovární produkci, cení si užitkové hodnoty tradiční hrnčířiny, vždyť v ke-
ramickém nádobí bez olovnaté glazury mohou servírovat na stůl a dokonce jídlo 
připravovat, včetně pečení v troubě,” říká Jana Březková, která pro svou první velkou 
výstavu v Přibyslavi vytvořila i několik adventních a vánočních věcí.

Foto a text Ivo Havlík

Dva záběry Ivo Havlíka z fotografického seriálu o umných rukou přibyslavské keramičky Jany 
Březkové. Kulturní zařízení města Přibyslav cyklus vystavilo ve své komorní výstavní síni u Kur-

fürstova domu.

Jana Březková vystavila keramiku,
Ivo Havlík fotografie umných rukou
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V předvánočních dnech nakladatelství Tváře vydalo první díl dvousvazkové knihy 
o historii Posázavské dráhy. Pod názvem Posázavská dráha Žďár-Německý Brod-
-Světlá-Kácov nabízí dobové fotografi e, pohlednice a dokumenty s motivem našich 
železničních tratí, ovšem nikoliv jen tradiční a vyhledávaný Posázavský pacifi k.

Po všech stránkách - historické, literární, obrazové i typografi cké - unikátní knihu 
formátu A4 připravili Karel Černý a Martin Navrátil ve spolupráci s grafi kem Václa-
vem Judou. Využili přitom fotografi e ze soukromé sbírky Jaroslava Líbala z Přibyslavi.

“Nyní už stačí nasednout do pomyslného vlaku a můžeme vyrazit proti toku času. 
Provázet nás bude – chvíli vpravo, chvíli vlevo – třpytící se hladina Sázavy. Zlato-
nosná řeka se postupně změní od širšího potoka plného kamenů až po široký pás, 
který se u Davle vlije do Vltavy, po jejímž pravém břehu dorazíme až do Prahy. Co 
se nemění, je její krása a romantika, která odsud nezmizela a na níž se velkou měrou 
podílela i železnice,“ čteme v poněkud poetickém, ale jinak věcném úvodu. 

Koncesionářem byl také Fr. Malinský z Ronova
Autoři slovem a obrazem představují stavbu Rakouské severozápadní dráhy, jejíž 

provoz na šestnácti kilometrech od Německého Brodu přes Světlou až do Golčova 
Jeníkova byl zahájen 12. prosince 1870 a od 1. června 1871 jezdí vlaky na trati směr 
Chrudim. 

„Pro nás je tato severovýchodní větev významná tím, že z ní, po necelých třech 
kilometrech, poblíž Pohledských Dvořáků, po zhruba čtvrt století odbočila nejstarší 
lokálka horního Posázaví, třiatřicetikilometrová trať mířící z Německého Brodu přes 
zemskou hranici mezi Čechami a Moravou do Města Žďáru,“ píší Černý a Navrátil 
a přidávají její popis: 

Celkem 33 km dlouhá Místní dráha Německý Brod – Žďár patří mezi svépomoc-
né, tzv. státem garantované místní dráhy s částečným přispěním země České a je 
v provozu od prosince 1898. Koncese na stavbu lokálky od západu byla místním 
zájemcům vydána 13. června 1897, tedy před rovnými 120 lety. V čele koncesionářů, 

později akcionářů, stáli starosta Německého Brodu Vácslav Kabeláč, ronovský pod-
nikatel František Malínský a žďárský zastupitel Josef Apetauer. 

Na letošek připadá 120. výročí tratě a 65. výročí nové
Stavby se ujala fi rma Oskara barona Lazariniho ze Štýrského Hradce. 
Dne 19. prosince 1898 mohla být provedena technicko - bezpečnostní zkouška 

dráhy a jako první provozní den dráhy je uváděn 22. prosinec 1898.
Po záboru československého pohraničí na podzim 1938 vláda rozhodla o stavbě 

nové dvoukolejné trati z Brna do Německého Brodu. Nová trasa dvoukolejky v úse-
ku z  Havlíčkova Brodu do  Žďáru nad Sázavou vede přibližně ve  směru původní 
lokálky, nikde však nevyužila jejího tělesa, které celkem dvanáctkrát křížila. Poslední 
vlaky na lokálce vyjely 30. listopadu 1953 a její provoz byl 6. prosince téhož roku 
převeden už na novou dráhu. 

Na původním svršku je dnes cyklostezka
Stará trať mezi Havlíčkovým Brodem a Přibyslaví byla zrušena. Lidé se zvláštním 

vlakem mohli po vlečce Přibyslav – Sázava projet naposledy 22. dubna 2006, v roce 
2007 byla trať snesena a na jejím tělese vznikla ve většině délky její trasy cyklostezka, 
otevřena byla v roce 2011.

S dějepisnou a technicko - inženýrskou důkladností kniha představuje další části 
tratě z Německého (Havlíčkova) Brodu do Světlé nad Sázavou a Kácova. Druhý díl, 
jehož vydání se připravuje, slibuje docestovat ještě dále do Čech. Vyjde pod názvem 
Posázavská dráha Kolín-Čerčany-Praha s odbočkami do Kácova a Dobříše.

Jelikož v Přibyslavi knihkupectví není, je možné tuto knihu získat u Jaroslava Líbala 
(tel. 604 872 333, nebo e-mail: vektor303@seznam.cz).

„Boj se dne, kdy nevzruší tě vlak,“ - varoval francouzský básník Guillaume Apolli-
naire. Recenzovaná publikace patří mezi knihy patřičně vzrušující.

Ivo Havlík

Kniha Posázavská dráha zobrazuje také historii tratě v Přibyslavi

 První výpravní budova železniční stanice v Přibyslavi stojí rovných 120 let, 
nyní je v soukromém držení

Dobové fotografi e Přibyslavský občasník přebírá 
s laskavým svolením vydavatele knihy

Nadílka v knihovně – KVC Harmonie Foto: archiv redakce
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V roce 2024 má v Česku odzvonit ukládání komunálního odpadu, později ho bude 
možné pouze spalovat. 

Na tento blízký zásadní přelom v ochraně životního prostředí upozornili vedoucí 
představitelé města - starosta Martin Kamarád a  místostarosta Michael Omes - 
na prosincové tiskové besedě.

Podotkli, že legislativně, ani prakticky, tento závažný zlom není dostatečně při-
praven. Proklamovaný zákon o odpadech parlament neschválil a  střed republiky 
žádnou spalovnu nemá. Měla stát v Jihlavě, ale určitě tam nebude.

„Většina vesnic v okruhu města Přibyslav není plynofi kována, v topné sezóně až 
50 procent komunálního odpadu tvoří popel, budeme ho vozit někam do hodně 
vzdálené spalovny?“ - položil nikoli jen řečnickou otázku Martin Kamarád.

Skládka má čtyři provozy
Přemysl Tonar, vedoucí skládky v Ronově nad Sázavou, uvedl, že odpadové hos-

podářství má čtyři provozy: skládku, sběrný dvůr, kompostárnu a deponii.
Předpokládaná kapacita skládky je jeden milion krychlových metrů, do  konce 

letošního roku na ni bude uloženo 840 000 tun; krychlový metr obsahuje 1,3 až 1,4 
tuny hmoty. Skládka, která byla založena v roce 1995 v hlubokém údolí, v součas-
nosti již sahá do výšky 33 metry. Každým rokem přibude 25 000 tun komunálního 
odpadu, z toho téměř 1 000 tun je od občanů Přibyslavi.

Oceněna byla třídící aktivita lidí, letos naplnili 787 kontejnerů, zatímco dříve to 
bylo pouhých 130 kontejnerů. 

Sběrný dvůr, který je v Ronově od roku 2009, nyní potřebuje další halu a boxy. 
Za postřeh stojí, že lidé kupují nový nábytek a řeší nerudovskou otázku, kam se 

starým. Skříně již nekončí na skládce, ale v množství až 100 tun ročně si je pro další 
zpracování odváží jihlavský Kronospan.

Zahrádkáři se rychle naučili „odevzdávat“ posečenou trávu a klestí, svozu pomáhá 
nový automobil na  podvozku Iveco, denně ujede kolem 150 km. Ronovská kom-
postárna byla založena v roce 2009, ročně přijme 600 až 700 tun zeleně. 

Již zaplněná pole budou rekultivována
Připravuje se rekultivace šestého pole. Na  jeho svrchní zakrytí bude potřeba 

20 000 tun tzv. oživitelné zeminy.
Z  toho, co občané dávají do  zvonových či kolečkových kontejnerů, odpadové 

hospodářství zpeněží papír a sklo tak, že jsou přibližně pokryty náklady na  jejich 
svoz. Problém začíná být s plasty, ve velkém je z Evropy odebírala Čína, ale na jejich 
dovoz nedávno vyhlásila embargo.

Zastupitelstvo města v dohledné době projedná návrh na zachování sníženého po-
platku za komunální odpad. Řadu let přesahoval 400 korun na osobu a rok, od roku 
2015 je snížen na pouhých 250 korun, v Hřištích a Ronově je dokonce ještě poloviční. 

Samospráva tím podle starosty Martina Kamaráda sleduje, aby i  občané měli 
užitek z toho, že přes město jezdí kuka vozy z celé oblasti a že radnice má ze skládky 
určitý zisk. Hnutí ANO, které vede předchozí starosta Jan Štefáček, však hovoří 
o populismu a minule hlasovalo proti snížení poplatku za vývoz tzv. popelnic.

Vedoucím přibyslavské skládky pro širokou oblast je pět a půl roku Přemysl Tonar. 
Na tiskové konferenci prokázal, že je člověkem na svém místě. Pochází z Havlíčko-
vy Borové, vystudoval střední zemědělskou technickou školu v Havlíčkově Brodě, 
pracoval na pražském letišti Ruzyně, zprvu jako zahradník, později na čističce od-
padních vod.

Ivo Havlík, snímek autora

 Skládka, kterou samospráva Přibyslavi založila v roce 1995 v hlubokém údolí v Ronově nad 
Sázavou, v současnosti již sahá do výšky 33 metry. Letecký záběr je z jara roku 2016.

Přibyslav již přemýšlí, co si po roce 
2024 počne s komunálním odpadem

Opět se blíží Vánoce a s nimi spojený nákup vánočních dárků. Adventní čas je ale 
také velikým lákadlem pro kapsáře a zloděje, kteří většinou vyhledávají místa, kde 
se pohybuje větší množství lidí. Obrovskou příležitost tak mají ve velkých nákupních 
centrech. O tom, že jsme se stali obětí kapsáře či zloděje, se většinou dozvíme až 
u pokladny, kde zjistíme, že nemáme čím zaplatit. Mnohdy to ale také zjistíme až 
v pohodlí našeho domova. Zlodějům to mnohdy i my sami usnadňujeme, protože 
své věci nemíváme pod kontrolou, a tak je pro nás velmi obtížné si je ohlídat. Pro 
zloděje je ale naopak mnohem jednodušší nám je odcizit. Nebezpečí na nás nečíhá 
pouze v nákupních centrech. Musíme si dávat pozor i na svá vozidla, která parkuje-
me na parkovišti před obchody. Základním pravidlem je nenechávat na sedadlech 
nic, co by mohlo upoutat něčí pozornost, protože jak se říká - příležitost dělá zloděje. 
Automobil bychom vždy při jeho opuštění měli pečlivě uzamknout a zajistit jak proti 
pohybu, tak proti krádeži. Pozorní bychom měli být i při ukládání nakoupených věcí 
do zavazadlového prostoru nebo při odvážení nákupního vozíku, byť by to bylo jen 
na krátký okamžik. V žádném případě ale nenecháváme vozidlo odemčené a své 
věci bez kontroly. 

Rady pro nakupující a řidiče:
•  tašky či batohy, kde máte peníze nebo jiné cennosti, nenoste na zádech, kam 

nevidíte
•  svá zavazadla nikdy nespouštějte z dohledu
•  nenoste své osobní doklady v peněžence a  identifi kační číslo platební karty 

(PIN) mějte zásadně odděleně od samotné karty
•  kabelku noste u těla a nikde ji neodkládejte
•  uložíte-li zavazadlo v obchodě do nákupního vozíku, mějte je stále na očích
•  ve vozidle nenechávejte věci, které mohou upoutat pozornost zlodějů
•  fyzicky se přesvědčte, že vozidlo máte uzamčené a zajištěné
•  buďte obezřetní a všímaví 

Trendem současné doby však není jen nákup v kamenných obchodech, ale čím 
dál častěji nakupujeme přes různé internetové portály. Internet je bezesporu velice 
důležitá a užitečná věc. Dozvíme se zde spousty různých informací, ale můžeme tam 
také narazit na podvodníky, kteří využívají naší důvěry a v mnoha případech se nás 
mohou snažit okrást. V nakupování po internetu určitě také nalezneme velké množ-
ství výhod. Zboží si můžeme vybírat z pohodlí domova, nemusíme osobně navště-
vovat obchody, zvolené výrobky i jejich ceny můžeme mezi sebou porovnat a zvolit 
si tak nejvýhodnější nabídku a v neposlední řadě nám objednaný nákup zásilková 
služba dodá až do domu, což vede k úspoře jak času, tak i peněz. V souvislosti s na-
kupováním po internetu také musíme zvážit i možná rizika, která na nás, ať chceme 
nebo ne, číhají. Proto si v následujících bodech shrneme, jak bezpečně nakupovat.

•  nakupujte pouze u prodejců, které dobře znáte, pokud je neznáte, předem si 
o nich zjistěte potřebné informace

•  před nákupem si přečtěte zásady o dodání zboží, smluvní podmínky
•  seznamte se s reklamačním řádem
•  od prodejce získejte informace o podmínkách a nákladech při dodání zboží
•  vyhledejte si telefonní číslo, e-mail prodejce a jeho adresu
•  uchovejte si záznam o  internetových transakcích, včetně webových stránek 

prodejce (objednávka, potvrzení objednávky, kdy bude zboží dodáno, e-mai-
lová korespondence apod.)

•  platbu předem na  účet prodávajícího provádějte pouze tehdy, pokud máte 
jistotu, že se jedná skutečně o důvěryhodného obchodníka

Mějte ale stále na paměti, že na internetu se pohybují stovky milionů lidí a právě 
z tohoto důvodu je zde obrovský prostor pro páchání kriminality. Buďme tedy vždy 
o krok napřed před nepoctivými uživateli internetu a nedejme jim šanci, aby nás 
podvedli. Proto buďme velmi obezřetní a nenechejme se zlákat mnohdy až pode-
zřele výhodně vypadajícími nabídkami.

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
oddělení tisku a prevence

nprap. David Linhart
vrchní inspektor
tel: 974 261 208

mobil: 725 868 475
e-mail: david.linhart@pcr.cz

Policisté v souvislosti 
s nadcházejícím adventem 
vyzývají občany ke zvýšené 
opatrnosti
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66.  11.  22018  --  22. LIGA DOROSTENCŮ  9:00-17:00 
 

228.  11.  22018  --  LLIGA VYSOČINY ELÉÉVVŮ  9:00-13:00 
  

44. 2. 2018 --  LLIGA VYSOČINY MLADŠÍCH ŽÁKŮ    
9:00-13:00  

  
SSPORTOVNÍ HALA PŘIBYSLAV, VSTUP VOLNÝ  
PPŘIJĎTE FANDIT! PŘIJĎTE NA FLORBAL!  
  

  

DDĚKUJEME PARTNERŮM:  

    

Pozvánka na akci
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NEJMLADŠÍ DĚTI 2011 a mladší
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Součet z 10 hodů BODY

1. Musil Josef 2013 90 100
2. Ptáčková Sára 2011 78 95
3. Hajčman Tobiáš 2013 74 90

DÍVKY MLADŠÍ 2006 - 2010
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Součet z 10 hodů BODY

1. Řezníková Anna 2009 132 100
2. Ptáčková Petra 2007 128 95
3. Havlíčková Denisa 2009 126 90

CHLAPCI MLADŠÍ 2006 - 2010
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Součet z 10 hodů BODY

1. Havlíček Radek 2006 181 100
2. Háněl Tomáš 2006 120 95
3. Šrámek Matěj 2009 105 90

CHLAPCI STARŠÍ 2002 - 2005
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Součet z 10 hodů BODY

1. Havlíček Marek 2004 126 100
2. Loužecký Filip 2003 114 95

Po skončení 12. disciplíny jsme vyhlásili vítěze jednotlivých kategorií vč. kate-
gorie RODINA. Připraveny byly medaile, diplomy, pamětní listy a upomínkové 
předměty. 

Šest dětí se 100 % účastí obdrželo zvláštní ocenění „Nejpilnější dvanáctibojař 
2017“. 

Nejpilnější přibyslavský dvanáctibojař Junior 2017:
Příjmení Jméno Ročník
Šrámková Denisa 2013
Šrámková Tereza 2013
Řezníková Anna 2009
Řezníková Emma 2012
Loužecká Amálie 2008
Loužecká Rozálie 2012

Nejmladší účastnice:
Ella Řezníková – ročník 2015

Celkem se letošního ročníku zúčastnilo 62 dětí a 20 rodin ☺

Přibyslavský dvanáctiboj 
JUNIOR 2017

12. disciplína – ŠIPKY 3. 12. 2017

Na poslední disciplínu letošního jubilejního 5. ročníku dorazilo soutěžit 30 ju-
niorských závodníků a zapojilo se také 13 rodičů.

Nejmenší děti házely žetony na plátno s obrázky. Děti z ostatních kategorií 
trefovaly šipky na klasický terč na zdi.
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ATIX výroba reklamy a tisk
Havlíčkův Brod

SINKA REKLAMA,  spol.s r.o.
Havlíčkův Brod

Kraj Vysočina
Jana Fialová

Město Přibyslav ACO Industries, k.s.
Přibyslav

Cukrárna Fontána
Přibyslav

COOP
Přibyslav

Amylon, a.s., 
Ronov nad Sázavou

Savencia Fromage & Dairy 
Czech rep., závod Hesov

Mlékárna Hlinsko, a.s.

NEJMLADŠÍ DĚTI 2011 a mladší

Pořadí Příjmení Jméno Ročník
1. disc. 

BRUSLENÍ
2. disc. 

MÍČOVÝ 
VÍCEBOJ

3. disc. 
CYKLISTIKA

4. disc. 
BĚH DO 
VRCHU

5. disc. 
ATLETIKA

6. disc. 
ORIENTAČ-

NÍ BĚH

7. disc. 
PLAVÁNÍ

8. disc. 
DUATLON

9. disc. KRO-
KET, GOLF, 
PETANQUE

10. disc. 
PŘESPOLNÍ 

BĚH

11. disc. 
VRHAČSKÝ 

TROJBOJ

12. disc.
ŠIPKY

Body 
celkem

Body z osmi 
nejlepších 

disc.

1. Musil Josef 2013 95 100 87 87 95 80 0 100 100 95 100 100 1039 785
2. Ptáčková Sára 2011 90 80 82 95 90 95 0 87 95 90 90 95 989 740
3. Řezníková Emma 2012 87 90 90 82 82 100 84 95 95 84 87 84 1060 728

DÍVKY MLADŠÍ 2006 - 2010

Pořadí Příjmení Jméno Ročník
1. disc. 

BRUSLENÍ
2. disc. 

MÍČOVÝ 
VÍCEBOJ

3. disc. 
CYKLISTIKA

4. disc. 
BĚH DO 
VRCHU

5. disc. 
ATLETIKA

6. disc. 
ORIENTAČ-

NÍ BĚH

7. disc. 
PLAVÁNÍ

8. disc. 
DUATLON

9. disc. KRO-
KET, GOLF, 
PETANQUE

10. disc. 
PŘESPOLNÍ 

BĚH

11. disc. 
VRHAČSKÝ 

TROJBOJ

12. disc.
ŠIPKY

Body 
celkem

Body z osmi 
nejlepších 

disc.

1. Šrámková Lucie 2006 95 95 0 95 95 0 100 100 82 0 0 84 746 746
2. Loužecká Amálie 2008 84 82 95 82 76 100 95 84 95 87 90 87 1057 733
2. Ptáčková Petra 2007 82 84 100 87 87 87 0 87 0 90 100 95 899 733

DÍVKY STARŠÍ 2002 - 2005

Pořadí Příjmení Jméno Ročník
1. disc. 

BRUSLENÍ
2. disc. 

MÍČOVÝ 
VÍCEBOJ

3. disc. 
CYKLISTIKA

4. disc. 
BĚH DO 
VRCHU

5. disc. 
ATLETIKA

6. disc. 
ORIENTAČ-

NÍ BĚH

7. disc. 
PLAVÁNÍ

8. disc. 
DUATLON

9. disc. KRO-
KET, GOLF, 
PETANQUE

10. disc. 
PŘESPOLNÍ 

BĚH

11. disc. 
VRHAČSKÝ 

TROJBOJ

12. disc.
ŠIPKY

Body 
celkem

Body z osmi 
nejlepších 

disc.

1. Havlíčková Tereza 2003 90 87 100 100 95 100 95 100 0 100 90 95 1052 785
2. Burdová Lucie 2004 95 84 95 90 0 95 100 95 87 95 87 82 1005 752
3. Loužecká Viktorie 2003 87 100 87 0 0 0 0 87 100 0 80 90 631 631

CHLAPCI MLADŠÍ 2006 - 2010

Pořadí Příjmení Jméno Ročník
1. disc. 

BRUSLENÍ
2. disc. 

MÍČOVÝ 
VÍCEBOJ

3. disc. 
CYKLISTIKA

4. disc. 
BĚH DO 
VRCHU

5. disc. 
ATLETIKA

6. disc. 
ORIENTAČ-

NÍ BĚH

7. disc. 
PLAVÁNÍ

8. disc. 
DUATLON

9. disc. KRO-
KET, GOLF, 
PETANQUE

10. disc. 
PŘESPOLNÍ 

BĚH

11. disc. 
VRHAČSKÝ 

TROJBOJ

12. disc.
ŠIPKY

Body 
celkem

Body z osmi 
nejlepších 

disc.

1. Havlíček Radek 2006 100 100 0 100 95 95 0 100 0 100 95 100 885 790
2. Šrámek Matěj 2009 87 0 100 90 90 100 90 95 100 95 0 90 937 760
3. Flekal Jakub 2009 84 90 90 95 100 0 95 90 100 90 87 82 1003 750

CHLAPCI STARŠÍ 2002 - 2005

Pořadí Příjmení Jméno Ročník
1. disc. 

BRUSLENÍ
2. disc. 

MÍČOVÝ 
VÍCEBOJ

3. disc. 
CYKLISTIKA

4. disc. 
BĚH DO 
VRCHU

5. disc. 
ATLETIKA

6. disc. 
ORIENTAČ-

NÍ BĚH

7. disc. 
PLAVÁNÍ

8. disc. 
DUATLON

9. disc. KRO-
KET, GOLF, 
PETANQUE

10. disc. 
PŘESPOLNÍ 

BĚH

11. disc. 
VRHAČSKÝ 

TROJBOJ

12. disc.
ŠIPKY

Body 
celkem

Body z osmi 
nejlepších 

disc.

1. Loužecký Filip 2003 100 100 0 95 95 100 95 0 100 0 100 95 880 785
2. Havlíček Marek 2004 0 0 100 0 95 95 100 0 95 0 95 100 680 680

RODINA

Pořadí Příjmení
1. disc. 

BRUSLENÍ
2. disc. 

MÍČOVÝ 
VÍCEBOJ

4. disc. 
BĚH DO 
VRCHU

5. disc. 
ATLETIKA

6. disc. 
ORIENTAČ-

NÍ BĚH

9. disc. KRO-
KET, GOLF, 
PETANQUE

11. disc. 
VRHAČSKÝ 

TROJBOJ

12. disc.
ŠIPKY

Body 
celkem

Body z osmi 
nejlepších 

disc.

1. Havlíčkova I 195 174 195 185 200 0 190 195 1334 1160
2. Stehlíkova 200 179 195 200 0 185 0 184 1143 1143
3. Loužeckých I 187 187 175 177 0 195 200 175 1296 1121

CELKOVÉ POŘADÍ z osmi nejlepších výsledků

Za podporu v roce 2017 děkujeme těmto organizacím:

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

Za výpomoc děkujeme také všem rodičům i starším dětem, kteří se zapojili do or-
ganizace disciplín. Velmi si této pomoci vážíme.

Nový ročník zahájíme disciplínou BRUSLENÍ – termín není zatím určen – aktuál-
ní informace můžete sledovat na webu města Přibyslav a níže uvedených odkazech 
nebo se můžete informovat telefonicky.

V únorovém čísle občasníku uveřejníme termíny všech disciplín na rok 2018.

Přejeme všem pohodové Vánoce a těšíme se na všechny malé i velké závodníky 
na již 6. ročníku Přibyslavského dvanáctiboje Junior v novém roce 2018!

Za pořadatele
Petr Loužecký a Kristýna Loužecká

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

www.cckpribyslav.cz
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Ve dnech 26. 10. - 6. 11. 2017 jsem měl tu čest být jedním z členů české výpra-
vy na  Světovém poháru ve  slalomu pod ofi ciálním názvem „2017 World Slalom 
Challenge“, který se konal na Meridovém jezeře nedaleko města Faiyum v Egyptě. 
Zúčastnilo se celkem 37 pilotů z 16 zemí světa, za český tým byli nominováni Milan 
Klement a Luboš Halama. Součástí českého týmu byl také Pavel Láznička jako tech-
nik a já v roli team leadera.

I přes pětihodinové čekání na letišti v Istanbulu se nám naše cesta jevila celkem 
bezproblémová, dokonce jsme nepoznali žádný rozdíl mezi pravou tureckou kávou 
a naší kávou zn. „Standart“. Jen nás při pohledu z okna trochu zneklidňoval pohled 
na to, jak letištní personál zachází s bagáží. Doufali jsme, že s našimi zavazadly bu-
dou zacházet šetrněji, jinak bychom nejspíš neměli na čem létat. Ovšem po příletu 
do Káhiry jsme s hrůzou zjistili, že jsme doufali marně. Lubošův plastový kufr byl 
na odpis, Milanův nový obal na „ParaKlement“ roztržený a k tomu ulomené kolečko. 
Kufry jsme vyreklamovali, avšak nenapadlo nás, že to nejhorší nás ještě čeká. Čekání 
na francouzský a italský tým jsme si ukrátili plechovkovým pivem z letištního duty 
free shopu a po třech hodinách jsme konečně dorazili taxíkem do hotelu.

Na  hotelu jsme povinně odevzdali pasy s  tím, že ven z  hotelu můžeme pouze 
s vojáky vyzbrojenými samopaly zn. Kalašnikov, kteří dohlíželi na bezpečnost pilotů 
a jejich vybavení po celou dobu závodů. Ulehli jsme nad ránem kolem třetí hodiny 
a po probuzení nás čekalo překvapení v podobě nádherného výhledu na „moře”. 
Samozřejmě jsme věděli, že se jedná o slané jezero ležící ještě 45 metrů pod hladi-
nou moře, nicméně výhled na jezero z jedné strany obklopené skalami a pak už jen 
pouští, byl dech beroucí.

V pátek byl den volna na zotavení po cestě, zejména těch, co přicestovali z USA, 
Japonska a dalších vzdálenějších zemí. Nejpočetnější skupinu tvořili tradičně Špa-
nělé a Francouzi včetně nejlepšího současného pilota světa, Alexandera Mateose.

Při sestavování krosen jsme přišli na to, že na Lubošově krosně došlo k ulomení 
vývodu na víčku od vodní pumpy. Nebylo překvapením, že nikdo z ostatních pilotů 
tento náhradní díl s sebou neměl. Vzhledem k tomu, že se jedná o hliník a nikdo 
ve  vesnici, kde jsme bydleli, hliník zavařit neuměl, museli jsme ho nechat poslat 
taxíkem do Káhiry. Organizátoři nám přislíbili, že víčko bude do večera zpět, ovšem 
to se nestalo. Byli jsme z toho docela nervózní, protože Lubošův start byl ohrožen.

V neděli (po celých dvou dnech) konečně opravený díl dorazil, avšak nebyla to 
bůhvíjak dobře odvedená práce (viz. foto) a po namontování se to bohužel potvr-
dilo. Naštěstí náš technik Pavel Láznička objevil u Španělů epoxidové lepidlo na kov 
a  zdálo se, že je konečně hotovo. Po  24 hodinách tedy bylo víčko opět namon-
továno, ale chladicí kapalina stále protékala. To již bylo pondělí ráno, těsně před 
první disciplínou, tzv. bowlingem. Na druhý pokus se nám podařilo víčko lepidlem 
utěsnit a  Luboš taktak stihl první task, bohužel bez možnosti rozlétat se. Možná 
i proto netrefi l všech 25 kuželek, ale slibných 13. Milan nejspíš ze solidarity trefi l také 
13 kuželek a po první disciplíně se kluci usadili oba na 8. místě.

Další den se konečně začalo se slalomy. Bylo vypsáno jedno tréninkové a dvě bo-
dovaná kola. Bohužel se namísto plánovaného startu v šest ráno začalo až v 8 hodin, 
kdy se konečně podařilo nafouknout alespoň 4 ze šesti pylonů. V 10 hodin však kvůli 
vojenským operacím bylo vše ukončeno. Milan skončil na krásném 4. místě a Luboš 
na 7. místě. Při večerním týmovém briefi ngu v baru u bazénu jsme si s kluky  za po-
mocí videa pečlivě rozebrali chyby a zapili to několika místními pivy značky Sakara. 
To se ukázalo jako velmi produktivní, neboť druhý den po dalších třech kolech se 
Milan usadil na 2. místě v celkovém pořadí! Luboš si pokazil jedno kolo, když přeletěl 
bránu při výjezdu z posledního pylonu, ale i přesto obsadil celkové 8. místo. Na to 
zareagovali francouzští organizátoři tím, že zařadili nečekaně do závodů swooping, 
který patří k jejich silné disciplíně. Řekli jsme si, že hlavně nesmíme utopit krosnu, 
ale kluci se s  tím poprali statečně. I přes dvouvteřinovou penalizaci svoje pozice 

uhájili. Co se týká utopení krosen, za celou dobu závodů se „vykoupalo“ 5 pilotů, 
z  toho jeden dokonce dvakrát. Ve všech případech zafungoval záchranný systém 
Agama a nikomu se nic vážného nestalo. Pouze jeden ze španělských závodníků měl 
pohmožděná záda a ze soutěže musel odstoupit.

Další den ráno jsme opět sčítali škody. Krosny byly k nepoznání. Podepsala se 
na  nich slaná voda ze swoopingu, všudypřítomný písek a  na  Lubošově krosně 
byl prasklý výfuk. Nemluvě o křídlech, ze kterých jsme každý den po závodech vysy-
pávali nemalé množství písku.

Na pátek byly naplánované dva tasky a výlet na pyramidy do Káhiry s večeří na lodi 
plující po Nilu. Kluci letěli na jistotu, přesto si Luboš polepšil o jedno místo a Milan 
o jedno pohoršil. I tak po návratu z výletu kluci nemohli dlouho po půlnoci usnout 
a museli si dát doping v podobě kouření zde velmi populární vodní dýmky.

V průběhu závodů byly vzhledem k většímu výkonnostnímu rozdílu vytvořeny dvě 
skupiny. V sobotu ráno letěla první silnější skupina task, který se skládal ze dvou 
slalomů, mezi nimiž byly dva swoopy. Dráha swoopingu byla cca 80 metrů dlouhá 
a pilot musí mít po celou dobu alespoň jednu nohu v kontaktu s vodou. Za přeruše-
ní kontaktu s vodou byla stanovena penalizace dvou sekund, za nedotknutí se vody 
vůbec šest sekund. Chytré české hlavičky samozřejmě vymyslely strategii, která se 
přímo nabízela, a  sice dotknout se pouze vody za cenu penalizace čtyř sekund, 
ale zároveň ušetřit cenné sekundy za nadlétnutí nad 80metrovou swooping zónu. 
První letěl Francouz Mateos, za  ním jeho manželka Marie, oba vzorově odlétali 
včetně swoopingu. Hned za nimi letěl Milan. Po  tom, co předvedl, začala Marie 
protestovat, neboť Milanův čas byl určitě i přes čtyřsekundovou penalizaci lepší 
než Mateosův. Ihned poté byl tento task ofi ciálně zrušen pro silný vítr:) Odpoledne 
pak odlétala druhá skupina tři tasky, ze kterých postoupili do nedělního fi nále čtyři 
piloti.

V neděli ráno poprvé za celé závody bylo ze strany organizátorů vše vzorně při-
praveno. Ve fi nále bylo 20 nejlepších pilotů a po prvním tasku postoupilo přímo osm 
pilotů. Zbylí piloti letěli opravné kolo, z něhož postoupili čtyři piloti. Milan postoupil 
přímo, Luboš díky nepodařenému swoopu musel opakovat, ale na druhý pokus už 
uspěl a postoupil z prvního postupujícího místa a doplnil tak fi nálovou dvanáctku. 
Po dalším tasku postoupili čtyři piloti plus dva z opravného kola. Milan opět postou-
pil přímo, Luboš opět opravoval, ale na druhý pokus se do fi nálové šestky dostal. 
Z šestky pak postupovali dva závodníci přímo a jeden opravoval. V tomto kole byl 
slalom doplněn o disciplínu „dotek ucha křídla s vodou“. Luboš předem avizoval, že 
raději přijme dvě sekundy penalizace, ale Milan se hecnul, že to dá. Bohužel nedal. 
Škrtnutí o vodu nebylo jen uchem, ale i rámem. Naštěstí se zlomenou vrtulí ještě 
stihnul bezpečně přistát na pláži. Po tomto kole se utvořila fi nálová trojka Mateos, 
Peoney a Aubert (všichni Francouzi), kteří si to rozdali ve fi nále. Pořadí na stupni 
vítězů se však již nezměnilo. Po fi nálovém kole toto pořadí zůstalo, „brambora“ zbyla 
na Luboše Halamu a 5. místo obsadil Milan Klement.

Překvapením při závěrečném ceremoniálu bylo vyhlášení jednotlivých týmů, 
ve kterém se Česká republika umístila na nádherném 2. místě za Francií, třetí bylo 
Španělsko. Toto umístění je kromě jiného cenné i z toho důvodu, že za českou repre-
zentaci byli nominováni pouze dva piloti, oproti Francii a Španělsku, kde soutěžilo 
v každého týmu 6, resp. 8 pilotů. Jedná se o vynikající úspěch české reprezentace, 
zejména po tom, co se nám organizátor soutěže neustále snažil slalomy znepříjemnit 
doplňkovými disciplínami. Nezbývá nic jiného, než najít vhodnou bezpečnou vodní 
plochu a do příštích závodů natrénovat swooping!

Na závěr bych chtěl poděkovat zejména našim pilotům za vynikající úspěch, dále 
Pavlu Lázničkovi za  technické zabezpečení strojového parku a  spoustu krásných 
fotografi í. Poděkování patří i zároveň LAA ČR za podporu.

Martin Kříž

World Slalom Challenge 2017 v Egyptě
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Profesionální

Havl. Brod, lokalita Selská Jizba, 
smer Jihlava

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  

 
 

Prodej bonbónů 
všech druhů 

SÁČEK 1 kg = 89 Kč 
 

mob. 723 391 071 
         737 883 743 
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leden 2018
KZM Přibyslav
I N F O R M U J E

– od 1. ledna 2018 Burza knih – sleva až 100 % Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. ledna 2018 Obrazy v šedi/výstava Z. Kopeckého Janáček galerie Janáček galerie Přibyslav
– od 1. ledna 2018 160 let ochotnického divadla/výstava Kulturní dům KZM Přibyslav
– od 1. ledna 2018 Hlína a ruce/výstava Březková & Havlík Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. ledna 2018 Nad Betlémem vyšla hvězda/výstava betlémů Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 6. ledna 2018 od 9.00 h. Florbal – Liga dorostenců Sportovní hala SK Juvenis 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 ŘK fara ŘKF, Charita, Město Přibyslav
– 6. ledna 2018 160 let ochotnického divadla/ukončení výstavy Kulturní dům KZM Přibyslav
– 6. ledna 2018 Hlína a ruce/ukončení výstavy Březková & Havlík Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 6. ledna 2018 Nad Betlémem vyšla hvězda/ukončení výstavy betlémů Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 8. ledna 2018 od 8.30 h. V knihovně si můžeme i hrát Kurfürstův dům KVC Harmonie, KZM Přibyslav
– 8. ledna 2018 od 17.00 h. Setkání dětí na faře ŘK fara ŘKF Přibyslav
– 9. ledna 2018 Obrazy v šedi/ukončení výstavy Z. Kopeckého Janáček galerie Janáček galerie Přibyslav
– 11. ledna 2018 v 17.30 h. Radost v barvě/Josef Saska – vernisáž výstavy Janáček galerie Janáček galerie Přibyslav
– 11. ledna 2018 v 18.00 h. Klavírní koncert Koncertní sál ZUŠ ZUŠ Přibyslav
– 12. ledna 2018 od 14.00 h. Volba prezidenta České republiky Radnice města Mě Ú Přibyslav
– 12. ledna 2018 v 19.00 h. Setkání mládeže na faře ŘK fara ŘKF Přibyslav
– 13. ledna 2018 od 8.00 h. Volba prezidenta České republiky Radnice města Mě Ú Přibyslav
– 13. ledna 2018 v 9.00 h. Mše svatá v DPS Sál DPS ŘKS, PS Přibyslav
– 13. ledna 2018 v 17.00 h. Můj život Cuketky/fi lm pro děti Sál kulturního domu KZM Přibyslav
– 13. ledna 2018 v 19.30 h. Bába z ledu/fi lm pro dospělé Sál kulturního domu KZM Přibyslav
– 13. ledna 2018 od 20.00 h. Myslivecký ples Sokolovna Havl. Borová MS Havlíčkova Borová
– 16. ledna 2018 v 17.00 h. Misijní klubko na faře ŘK fara ŘKF Přibyslav
– 18. ledna 2018 od 13.00 h. Bezplatná Alzheimer poradna Radnice města Mě Ú Přibyslav
– 19. ledna 2018 od 14.30 h. Dílnička pro všechny Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 19. ledna 2018 od 19.00 h. Veřejné zasedání EaP rady farnosti ŘK fara ŘKF Přibyslav
– 20. ledna 2018 v 19.30 h. FK – Čtverec/fi lm; Blues mine trio/koncert Kulturní dům FK, KZM Přibyslav
– 21. ledna 2018 v 17.00 h. Setkání dětí na faře ŘK fara ŘKF Přibyslav
– 25. ledna 2018 v 16.00 h. Koncert žáků ZUŠ Koncertní sál ZUŠ ZUŠ Přibyslav
– 25. ledna 2018 v 17.00 h. Koncert žáků ZUŠ Koncertní sál ZUŠ ZUŠ Přibyslav
– 26. ledna 2018 od 15.00 h. Pravidelný monitoring DPS Přibyslav MS ČČK Přibyslav
– 27. ledna 2018 14.00; 15.30 h. Ošizený Lucifer/loutková pohádka Kulturní dům Přib. pimprlata, KZM Přibyslav
– 27. ledna 2018 v 19.30 h. Milada/fi lm pro dospělé Kulturní dům KZM Přibysla v
– 28. ledna 2018 od 9.00 h. Florbal – Liga Vysočiny elévů Sportovní hala SK Juvenis Přibyslav
– 29. ledna 2018 v 17.00 h. Setkání ministrantů na faře ŘK fara ŘKF Přibyslav
– 1. února 2018 v 17.00 h. Autorské čtení – P. Bezďěčka Janáček galerie Janáček galerie Přibyslav
– 4. února 2018 od 9.00 h. Florbal – Liga Vysočiny mladších žáků Sportovní hala SK Juvenis Přibyslav


