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Pomazánky Foto: z archivu redakce

ČČK na výletě Foto: z archivu redakce

Tvořivá dílnička v knihovně Foto: z archivu redakce

Vážení čtenáři,
celým letošním rokem Vás bude provázet toto krásné logo v každém čísle našeho městského zpra-

vodaje a na plakátech k akcím, které se budou týkat významného výročí - vzniku republiky.

Za KZM Přibyslav Zdeňka Valnerová
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Leden a únor jsou měsíce, kdy se konají výroční a členské schůze většiny zájmových 
organizací. Dá se říci, že je naše město výjimečné jejich počtem i aktivitou. Na chodu 
těchto spolků se podílejí desítky lidí, kteří tuto práci dělají ve  svém volném čase, 
hlavně proto, že je tato práce baví, a že jsou rádi, že mohou být užiteční druhým.

I to byl důvod, proč jsme zvolili, jako jednu z forem připomenutí si sto let od vzniku 
Československa, knihu, jež představí nejen Přibyslav, ale především právě spolko-
vou činnost v ní. Prosím proto všechny organizace, které ve městě působí, aby se 
do tvorby této knihy ve spolupráci s Kulturním zařízením města Přibyslav, zapojily.

V současnosti město spolkovou činnost podporuje 700.000 Kč ročně, což rozhod-
ně není částka vysoká, ale příjemci dotace mají jistotu pravidelné fi nanční podpory, 
která je v jednotlivých letech konstantní. Protože je spektrum podporovaných aktivit 
velmi široké, kulturou počínaje, přes pravidelnou sportovní činnost, podporu jed-
notlivých turnajů po spolkovou činnost dospělých a dětí, nelze pro stanovení výše 
příspěvku stanovit žádná kritéria.  Rada nebo zastupitelstvo města se snaží v pří-
spěvku zohlednit, zda je příspěvek určen na činnost spojenou s výchovou dětí, zda 
má spolek pro provozování své činnosti v péči nějakou nemovitost, počet aktivních 
členů spolku a spoustu dalších kritérií.

Specifi kem je také to, že se město snaží podpořit i mimořádné investice spolků, 

které jsou důležité pro jejich život. Takto byl v minulosti zakoupen autobus pro SK 
Přibyslav, byla zrekonstruována myslivecká chata v Hesově, zrekonstruována klu-
bovna zahrádkářů a věřím, že takto zastupitelstvo podpoří projekt na rekonstrukci 
sokolovny.

Zvláštní kapitolou spolkové činnosti jsou sdružení dobrovolných hasičů.  Zvláště 
pak ta, při nichž fungují jednotky požární ochrany.  SDH často fungují jako personál-
ní zázemí pro zásahové jednotky. Ty jsou dnes důležitou složkou ochrany obyvatel 
a jejich význam rok od roku roste. I proto dojde k navýšení členů JPO II v Přibyslavi. 
Prakticky každým rokem dochází k nárůstu počtu zásahů JPO II a ze zpráv o  její 
činnosti lze vyvodit, že vzrůstá i průměrná náročnost jednotlivých zásahů. Zde pa-
tří poděkování nejen členům zásahových jednotek, ale i  jejich zaměstnavatelům 
a všem, kteří je v jejich práci pro druhé podporují.

Chci na tomto místě poděkovat všem, kteří se jakkoliv podílíte na tom, aby Přiby-
slav i jednotlivé místní části byly živým domovem nás všech, vám, kteří bez ohledu 
na čas, věnujete tolik  těm druhým. 

Martin Kamarád
starosta města

Živé město

Co přinesl uplynulý měsíc?
Vítání občánků

Na  měsíc únor připravil Spolek pro občanské záležitosti slavnostní uvítání no-
vých občánků našeho města. V sobotu 10. února 2018 proběhla na přibyslavském 
zámku první ze dvou těchto slavnostních akcí, na které jsem měl možnost přivítat 
naše nejmenší společně s jejich rodiči a rodinnými příslušníky. Město si váží všech 
občanů a právě ti nejmladší jsou naše budoucnost. Povinností představitelů města 
je vytvářet dobré podmínky pro život svých občanů. Je důležité, aby zejména mladé 
rodiny v našem městě chtěly žít a našly si zde svůj domov. Město nebo obec bez lidí 
by přece nemohly existovat. Děkuji členkám Spolku pro občanské záležitosti a všem 
účinkujícím za přípravu a realizaci vítání. Novým občánkům a jejich rodinám přeji 
šťastný a spokojený život v našem městě i všude tam, kam se jednou dostanou. 

Kulatá výročí zahrádkářů a včelařů
Dne 17. února 2018 se v zasedacím sále radnice konala výroční členská schůze 

Českého zahrádkářského svazu, základní organizace Přibyslav. Zahrádkáři si v letoš-
ním roce připomínají výročí 60. let od založení své organizace v Přibyslavi. S panem 
starostou a dalšími hosty jsme zahrádkářům poblahopřáli ke kulatému výročí a po-
děkovali jsme jim za jejich bohatou činnost a dobrou spolupráci s městem. 

Letošní rok je jubilejní také pro včelaře, kteří si připomínají již 110 let od založení 
svého organizovaného sdružení. Český svaz včelařů, základní organizace Přibyslav, 
toto výročí oslaví v polovině září zajímavou přednáškou pro veřejnost a vydáním 
publikace. 

Zájmová činnost v mnoha odvětvích má v našem městě historickou tradici, kte-
rou můžeme považovat za kulturní dědictví. Pro budoucnost organizací je důležité, 
aby podchytily  nové a mladé členy. Město zájmovou činnost podporuje fi nančními  Slavnostní výroční členská schůze Českého zahrádkářského svazu Přibyslav 17. 2. 2018

příspěvky, které je možné každoročně čerpat na  základě platných pravidel pro 
poskytování dotací z  rozpočtu města. Nedoceněný význam má činnost, která se 
zaměřuje na  práci s  dětmi a  mládeží. Setkávat se s  druhými, získávat i  předávat 
zkušenosti a rozvíjet určitou oblast našeho zájmu je nepochybně přínosné. Děkuji 
všem, kteří svůj volný čas věnují někdy i víceru volnočasových aktivit. Děkuji, že svůj 
volný čas věnujete druhým.

Michael Omes
místostarosta
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• Ve dnech 19. 3. a 28. 3. 2018 v době od 13:30 do 17:00 hod. budou pracovníci 
Finančního úřadu Havlíčkův Brod vybírat v zasedacím sále v přízemí přibyslavské 
radnice daňová přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017. 

• V  lednu letošního roku proběhla v  ČR volba prezidenta republiky. Děkuji pra-
covníkům Městského úřadu Přibyslav a  také členům volebních komisí, kteří se 
na zdárném průběhu volby podíleli. 

• Dne 10. 3. 2018 bude na podporu mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“ vyvě-
šena na budově přibyslavské radnice tibetská vlajka. 

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ

Odbor výstavby a životního prostředí
Město bude pořizovat další kompostéry

V rámci projektu „Předcházení vzniku textilních a biologicky rozložitelných od-
padů“ získalo město z evropských fondů dotaci ve výši 672 tisíc korun na pořízení 
kontejneru na textil a 167 ks kompostérů o objemu 1050 l. Jedná se opět o domácí 
kompostéry, které budou zapůjčeny obyvatelům města.

Zájemci o tyto kompostéry se mohou předběžně hlásit na odboru OVŽP u mě 
nebo u  paní J. Krejčové, ale jen ti, kteří ještě žádný kompostér od  města půjčen 
nemají. Dodání kompostérů se předpokládá koncem léta tohoto roku.

Svoz bioodpadu bude zahájen v březnu
V  minulém roce se osvědčilo zahájit pravidelný svoz bioodpadu již v  březnu, 

kdy začíná období vhodné na  prořezávku stromů. Kontejnery budou přistaveny 
na obvyklá místa a připomínáme, že v březnu jsou určeny především k uložení dře-
va. Do  pátku 2. 3. 2018 budou přistaveny na  6 stabilních stanovišť (Niklfeldova, 
Gen. Luži, Příkopy, Ronovská, Nerudova, Žižkova) a na dalších stanovištích budou 
umístěny v den uvedený v tabulce a následující den odvezeny. Z pátečních stanovišť 
bude kontejner odvezen až v pondělí, bude jej tedy možné využít i v sobotu a v ne-
děli. V  místních částech budou kontejnery přistaveny jen na  základě požadavků 
osadních výborů. 

Rozmístění kontejnerů na dřevo
Č. Stanoviště Datum Č. Stanoviště Datum
1 Ronovská Po 5. 3. 6 Cihlářská 12. 3.
2 Bezručova Út 6. 3. 7 Jiráskova 13. 3.
3 Hesovská St 7. 3. 8 Vyšehrad 14. 3.
4 Pecháčkova I Čt 8. 3. 9 Prokopova 15. 3.
5 Zahrádky u ACA Pá 9. 3. 10 Na Vyhlídce 16. 3.

Č. Stanoviště Datum Č. Stanoviště Datum
11 Tržiště Po 19. 3. 16 Seifertova 26. 3.
12 Pecháčkova II Út 20. 3. 17 Česká 27. 3.
13 Nezvalova St 21. 3. 18 U Barevny 28. 3.
14 Bezpalcova Čt 22. 3. 19 Zahradní 29. 3.
15 Zahrádky Amerika Pá 23. 3. 20 Zahrádky Letiště 30. 3.

Ing. Martin Firla
vedoucí OVŽP

Odbor hospodářsko-správní
Výsledek rozpočtového hospodaření města Přibyslav v roce 2017 (v Kč):

Rozpočet města Přibyslav na rok 2017 byl schválen Zastupitelstvem města Přiby-
slav na veřejném zasedání dne 14. 12. 2016. 

V níže uvedené tabulce je uveden rozpočet schválený, rozpočet po změnách (bylo 
provedeno celkem 7 rozpočtových opatření), výsledek od počátku roku, % plnění 
ke schválenému rozpočtu a rozpočtu po změnách. 

  Rozpočet 
schválený

Rozpočet 
po RO 1-8

Výsledek 
od počátku roku

% plnění 
rozpočet 
schválený

% plnění 
rozpočet 
po RO 1-8

PŘÍJMY 77 715 200,00 103 931 880,00 105 235 443,44 135,4 101,3
1. daňové 57 850 000,00 69 338 737,86 70 459 865,44 121,8 101,6
2. nedaňové 2 640 200,00 4 333 414,50 4 466 020,36 169,2 103,1
3. kapitálové 6 010 000,00 9 263 700,00 9 313 530,00 155,0 100,5

4. přijaté dotace 11 215 000,00 20 996 027,64 20 996 027,64 187,21 100,0
VÝDAJE 72 715 192,00 115 633 645,01 69 683 566,51 95,8 77,5
1. běžné 39 608 160,00 48 560 280,27 44 751 250,26 112,98 92,16
2. kapitálové 33 107 032,00 67 073 364,74 24 932 316,25 75,3 37,2

Splátky úvěrů a půjček k 31. 12. 2017 v Kč: 
Splátky celkem 10 833 342,00

Stavy na bankovních účtech k 31. 12. 2017 v Kč:
Běžné účty celkem 46 493 134,43

Plnění fi nančního plánu hospodářské činnosti v roce 2017 (v Kč):
Finanční plán hospodářské činnosti na  rok 2017 byl schválen Zastupitelstvem 

města Přibyslav na veřejném zasedání dne 14. 12. 2016. Po změně č. 1 fi nančního 
plánu hospodářské činnosti na rok 2017 předpokládal výnosy ve výši 20 791 700 Kč 
a náklady ve výši 14 014 300 Kč. 

V  níže uvedené tabulce je uvedeno plnění fi nančního plánu v  členění výnosy, 
náklady a hospodářský výsledek podle jednotlivých organizací.

Výnosy Náklady Hospodářský 
výsledek

Organizace 10 - Lesy 1 270 157,06 556 728,25 713 428,81
Organizace 20 - Skládka 12 694 413,08 6 569 072,45 6 125 340,63
Organizace 40 - Správa majetku 2 725 863,83 1 850 798,55 875 065,28
Organizace 50+55 - Kabelová televize 4 257 286,33 2 935 917,98 1 321 368,35
Organizace 60 -  Správa HOČ 31 409,20 2 756 080,09 -2 724 670,89
Organizace 70 - Pronájem 5 215 823,00 0 5 215 823,00
Celkem 26 194 952,50 14 668 597,32 11 526 355,18

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS 

Odbor správy majetku
V únoru 2018 bylo vyhlášeno výběrové řízení na zpracování dokumentace na stav-

bu kanalizačních přípojek akce „Kanalizace Přibyslav, místní část Dobrá – Keřkov“. 
Byla vybrána nabídka od pana Leoše Pohanky z Nového Veselí. Panu Pohankovi 
budou předány všechny žádosti žadatelů o přípojení, které byly odevzdány na od-
boru výstavby a životního prostředí. Žadatelé budou kontaktováni ze strany pro-
jekční kanceláře ohledně konzultace jednotlivých přípojek na  místě samém. Pro 
případné řešení otázek v této záležitosti uvádím kontakt na p. Leoše Pohanku - tel. 
č. 566 667 342, 602 663 045, e-mail: projekce@pohanka.net. 

V letošním roce bude společnost VAK HB provádět rekonstrukci kanalizace v uli-
ci Malinského a  následně v  roce 2019 město zajistí opravu komunikace, osazení 
nových obrubníků, zpevnění vjezdů a  vstupů k  sousedícím objektům dotčených 
stavbou. Společnost VAK HB bude v letošním roce (v jarních měsících) realizovat 
i  opravu vodovodního a  kanalizačního řadu v  ulici Kostelní a  ulici Komenského. 
Následně v poslední zmiňované ulici budeme provádět opravu komunikace, která 
byla z loňského roku přesunuta do letošního. O zahájení stavebních prací budou 
majitelé nemovitostí dotčených stavbou předem informováni. 

Pokračují práce na ocenění 25 bytových jednotek v ulici Příkopy č. p. 485 a 486 pro 
účel prodeje, které dle smlouvy zajišťuje pan Ing. Zdeněk Kopecký.

V budově radnice u vchodu do sklepního prostoru bylo osazeno nové nerezové 
zábradlí. V přízemí a prvním patře radnice jsme provedli opravu ucpaných odpadů.

V oblasti bytového hospodářství – v tomto měsíci se uvolnily dva byty, a to jeden 
byt v domě s pečovatelskou službou č. p. 251 a jeden byt v č. p. 239. Prozatím nebyl 
vybrán nájemce. 

Jako každý měsíc jsou řešeny drobné opravy v bytech i v nebytových prostorech 
a požadavky nájemníků na výměnu zařizovacích předmětů (z důvodu nefunkčnosti), 
které jsou řešeny buď dodavatelsky, nebo v  součinnosti s   odborem technických 
služeb. 

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSM

Pečovatelská služba Přibyslav
Po celý měsíc únor probíhaly všechny činnosti pečovatelské služby bez vážnějších 

komplikací, které by měly vliv na kvalitu poskytovaných služeb. 

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV
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Ve středu 14. února jsem se zúčastnila jako zástupce města Přibyslav 
setkání pracovních skupin v rámci projektu „Střednědobého plánu roz-
voje sociálních služeb v  ORP Havlíčkův Brod“. Toto setkání se konalo 
na MÚ Havlíčkův Brod, kde nejdříve proběhlo představení přítomných 
a představení samotného projektu, dále pak ustanovení pracovních sku-
pin a rozřazení se do nich a poté již následovala práce samotných skupin, 
kde jsme defi novali problémy a priority v oblasti sociálních služeb. Jednání 
byli přítomni jak zástupci MAS Královská stezka, o. p. s., která celou akci 
zaštiťuje, tak i zástupci města Havlíčkův Brod, zástupci Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zástupci organizací poskytující registrované sociální služ-
by. Další jednání je naplánováno na květen roku 2018.

V sobotu 17. 2. proběhla již tradičně ve středisku pečovatelské služby 
ve  spolupráci s  místní římskokatolickou farností mše svatá. O  termínu 
další mše svaté se dozvíte na dalších stránkách Přibyslavského občasníku 
(v době uzávěrky nám nebyl ještě znám). Těšíme se na vás. 

Od února 2018 bohužel ukončila z provozních a personálních důvodů 
Místní skupina ČČK pravidelný monitoring krevního tlaku konaný ve stře-
disku pečovatelské služby. 

Martina Veselá DiS.
vedoucí PS 

Ráda bych vás informovala o výsledku dotazníkového šetření mezi klienty Pečo-
vatelské služby Přibyslav. Koncem roku obdrželi naši klienti dotazník, ve kterém měli 
možnost vyjádřit se, zda jsou s poskytovanými službami spokojeni či nikoliv, a byl zde 
také prostor pro vyjádření jejich návrhů, námětů, připomínek a stížností, a to i ano-
nymně. Z počtu 92 rozeslaných dotazníků se nám jich vrátilo 61, což je návratnost 
66%. U všech 61 dotazníků, které se nám vrátily, bylo zaškrtnuto políčko „spokojeni“. 

Teď mi dovolte některé naše klienty citovat: 
„Děkuji jim za milé jednání a jejich úsměv, který starší lidé potřebují“,…
„Jsem velice spokojená, všechny služby jsou vykonávány ochotně a s úsměvem“,…
„Pečovatelky jsou příjemné a mají můj obdiv za práci, kterou pro nás dělají“,…
„Jsou to moc ochotná děvčata, když se na ně obrátím s nějakou prosbou o pomoc, 
tak pokud je to v jejich silách a možnostech, tak mi rády vždy ochotně pomohou“. 

To je bohužel jen zlomek všech názorů a poděkování našich klientů. Omlouvám se 
všem, které zde necituji, protože bych zřejmě zabrala celou stránku občasníku. Všem 
ale mockrát děkujeme za jejich čas při vyplňování těchto dotazníků, za projevená 
slova uznání a díků a za jejich důvěru v nás. Velice nás, a to mluvím i za pečovatelky, 
tento výsledek i ohlasy na námi poskytovanou péči těší. Jsme moc rádi, že vám může-
me i nadále pomáhat zůstat doma ve svém přirozeném prostředí v době nemoci, ne-
příznivého zdravotního stavu či zdravotního postižení nebo v obtížné sociální situaci. 

Posláním Pečovatelské služby Přibyslav je podpora či pomoc lidem, kteří mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku, nemoci, nepříznivého zdravotního stavu, 
zdravotního postižení či se ocitli v obtížné sociální situaci. Cílem Pečovatelské 
služby Přibyslav je poskytovat klientům služby na vysoké úrovni ale také v at-
mosféře důvěry, partnerského vztahu, dobré nálady a pocitu bezpečí. To vše, si 
myslím, se nám ve spolupráci s vámi daří a tím naplňujeme náš veřejný závazek 
k vám – klientům Pečovatelské služby Přibyslav.

Ještě bych ráda citovala připomínky, které se samozřejmě v dotazníku také vyskytly: 
„Některá jídla jsou tvrdší, moderní názvy jídel nám nic neříkají a  nevíme, co si 
objednáváme“,… 
„Při dovozu je škoda, že je na dně jídelní přepravky občas trochu polévky“,… 
„Se službou jsem spokojena, ale uvítala bych lepší spolupráci mezi městským úřa-
dem, pečovatelskou službou a námi klienty“,…
„U jídlonosičů se někdy nedá otevřít víko“,…
„Lepší schůdnost schodů“,…
„Účtujete mi za  rozvoz 20 Kč. Vím, že máte ceník 5, 10, 15, 20 ale to se mi zdá 
drahé. Když jsem bral obědy pravidelně, tak mě rozvoz oběda stál přes čtyři tisíce 
na rok, a proto teď si beru polovinu obědů, aby to nebylo tak drahé. Jiným to asi 
nevadí, mně jo.“

Co se týče daných připomínek – ohledně tvrdších jídel a cizích názvů (připo-
mínky předáme vedoucí školní jídelny), ohledně ulité polévky v termojídlonosiči 
(samozřejmě se za toto omlouváme, ale i  to se bohužel někdy stane – při větším 
množství polévky v kastrůlku a při rozvozu obědů služebním autem, se tomuto bo-
hužel zabránit někdy nedá), ohledně lepší spolupráce (myslím si, že tato spolupráce 

Výsledek dotazníkového šetření v Pečovatelské službě Přibyslav

Změna Obecně závazné vyhlášky 
č. 2/2017, o nočním klidu

Město Přibyslav připravuje změnu Obecně závazné vyhlášky č. 2/2017, 
o nočním klidu, spočívající ve změně čl. 3 této OZV.

V  čl. 3 jsou stanoveny výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu 
vymezena dobou kratší nebo žádnou.

Pořadatelé kulturních nebo sportovních akcí mohou své návrhy na  změ-
nu doby nočního klidu zaslat do  31. března 2018 písemně na  Městský úřad 
Přibyslav.

Návrhy je vhodné před jejich podáním projednat s tajemníkem MÚ.

Ing. Josef Moštěk
 tajemník MÚ

Odbor technických služeb
Za okny právě chumelí (16. února), i když předpověď pro Přibyslav pro dnešek neukazovala 

ani jednu sněhovou vločku. Od brzkého rána jsou v ulicích města čtyři pracovníci technické 
čety. Prohrnují a sypou a všechny další naplánované práce musejí počkat, až zase počasí dovolí. 

V uplynulých dnech jsme opravili odbíjení času na věžních hodinách. Pracovníci technické 
čety přes zimu také opravují techniku, teď například vůz za traktor. Vyrobili i novou informační 
tabuli, do které zasadili leteckou mapu Přibyslavi a okolí. Až to počasí dovolí, bude tato tabule 
umístěna na náměstí. V Poříčí jsme se pustili do opravy propadlého stropu v hasičárně. Odkrytí 
stropních trámů ukázalo na daleko větší stupeň poškození celé budovy, než kdokoliv předpo-
kládal. Osadní výbor proto navrhne co dál. Zbourat a od střechy po podlahu opravit druhou, 
obecní budovu? Nebo postavit úplně nový objekt na hřišti, které je centrem společenského 
dění? 

V kulturním domě v Utíně opravila četa poničenou část dřevěné podlahy. Čeká nás také vý-
roba brány, která by uzavřela školní zahradu,  nebo oprava plotu u dopravního hřiště a výroba 
stříšky nad vchod do kulturního domu v České Jablonné. 

Do sportovní haly jsme zakoupili nový ovládací pult k časomíře. Ten původní se stal po šest-
nácti letech užívání neopravitelným. Tak ať ten nový sportovním oddílům při pořádání turnajů 
v rozličných sportech dobře a hodně dlouho slouží. 

Hana Mikulincová DiS.
vedoucí OTS

je dobrá a funguje, rády předáme obyvateli DPS nebo našemu klientovi telefonní 
číslo na kompetentní osobu na městském úřadě. Neřešíme ale spory mezi obyvateli 
domů s pečovatelskou službou ani problémy spojené s opravou a údržbou bytů 
v domech s pečovatelskou službou, což si zřejmě pisatel představoval), ohledně 
víka u jídlonosičů (v důsledku zkvalitnění naší služby nakupujeme při opotřebení 
těsnění víček nová gumová těsnění a poté někdy dochází k podtlaku – z důvodu uza-
vření horkého oběda, a víko jde hůře otevřít. V tomto případě prosím požádejte při 
dovozu oběda pečovatelku a ona Vám ráda víko otevře.) ohledně lepší schůdnosti 
schodů (tato připomínka byla anonymní, takže si nedokáži přesněji představit, co 
tím pisatel myslel, ale v poslední době se na mě obracejí obyvatelé domů s pečova-
telskou službou ohledně bezbariérovosti – zbudování výtahu – v těchto případech je 
odkazuji na kompetentní osoby na městském úřadě), ohledně ceny dovozu oběda 
(v ceně dovozu oběda, tedy v částce 20 Kč je započítáno mnoho nákladů – cena 
benzínu, mzda pracovníka, který oběd rozváží, mzda pracovníka, který musí nádoby 
přemývat v myčce a chystat je na druhý den, odpis služebního vozidla a jeho opravy, 
zapůjčení termojídlonosičů, pořízení a opravy myčky na nádobí, včetně saponátů 
a čisticích prostředků do ní, spotřeba vody a elektrické energie atd. Cena dovozu 
oběda 20 Kč se od roku 2012 neměnila a nenavyšovala. Ceník Pečovatelské služby 
Přibyslav, schválený Radou města Přibyslav v  roce 2012 stanovuje částku 15 Kč 
za donášku oběda v Domech s pečovatelskou službou a výdej oběda ve středisku pe-
čovatelské služby a částku 20 Kč za dovoz oběda. Vyhláška č. 505/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů stanovuje maximální sazbu u tohoto úkonu 25 Kč/úkon. Dle 
mého názoru – pokud opravdu člověk dovoz obědů z jakéhokoliv zdravotního dů-
vodu potřebuje (není schopen si oběd uvařit sám, nebo využít veřejně dostupné 
služby – dojít si pro oběd do jídelny sám), tak částka 400 Kč/měsíčně plně odpovídá 
tomu, že se nemusí o nic starat a my mu oběd každý pracovní den zhruba ve stejný 
čas a v jakémkoliv počasí dovezeme až k němu domů). 

Martina Veselá DiS.
vedoucí PS
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 12/2018 Rada města Přibyslav bere na vědomí informaci o veřejných zakázkách s hod-
notou přesahující 100.000  Kč (dodávky a  služby) a  200.000  Kč (stavební 
práce) zadaných organizacemi města za rok 2017.
Termín: 31. 01. 2018
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0

13/2018 Rada města Přibyslav bere na  vědomí „Informaci o  stavu požární ochrany 
ve městě Přibyslav za r. 2017“ a předkládá ji Zastupitelstvu města Přibyslav 
k projednání.
Termín: 28. 02. 2018
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0

14/2018 Rada města Přibyslav rozhoduje provést nákup zemního plynu pro město 
Přibyslav a  jeho příspěvkové organizace pro r. 2020 na ČMKB Kladno pro-
střednictvím dohodce FIN - servis, a. s., Dr. Vrbenského 2040, 272 01 Kladno, 
IČO 26439573.
Termín: 31. 12. 2018
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0

15/2018 Rada města Přibyslav schvaluje Smlouvu o  zajištění služeb v  oblasti BOZP 
a PO mezi městem Přibyslav, Bechyňovo nám. 1, 582 22 Přibyslav a panem 
Václavem Hejkalem, Čachotín 86, 583 01 Chotěboř, IČO 11006650.
Termín: 31. 01. 2018
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0

16/2018 Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 1 v domě na adrese Tržiště 
čp. 241, Přibyslav paní (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraně-
ny), 582 22 Přibyslav, dle nejvyšší nabídkové ceny. Výše smluvního nájemné-
ho za podlahovou plochu bytové jednotky činí 6.215 Kč měsíčně s možností 
navýšení ceny nájmu o míru infl ace vyhlášené ČSÚ. Nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou od 1. 2. 2018 do 31. 12. 2018.
Termín: 31. 01. 2018
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 3, proti 0, zdrželo se 1

17/2018 Rada města Přibyslav schvaluje záměr výpůjčky nebytového prostoru budovy 
čp. 1, v ulici Bechyňovo náměstí v Přibyslavi, který je součástí pozemku par. 
č. st. 7 v k. ú. Přibyslav, v I. nadzemním podlaží budovy, a to zasedacího sálu 
o výměře 123,6 m2, pro účel provozování bezplatné Občanské poradny každé 
třetí úterý v měsíci od 12:15 do 16:00 hod. v období od 1. 5. - 31. 10. 2018. 
Rada města Přibyslav rozhoduje záměr vyvěsit na úřední desce po dobu 15 
dnů.
Termín: 31. 01. 2018
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 3, proti 0, zdrželo se 1

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 24.  01. 2018

18/2018 Rada města Přibyslav ruší usnesení rady města č. 184/2017 ze dne 13. 9. 2017.
Termín: 31. 01. 2018
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0

19/2018 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o  pronájmu měřícího místa mezi 
městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 
a společností ENVItech Bohemia s.r.o., Ovocná 1021/34, 161 00 Praha 6, IČO 
47119209, jejímž předmětem je pronájem měřícího místa v areálu koupališ-
tě v ulici Česká 740 v Přibyslavi (na pozemku parc.č. 53/2 nebo na budově 
technického vybavení bez čp./če. na pozemku parc. č. 2344 v k. ú. Přibyslav), 
za účelem měření kvality ovzduší v rámci krajského projektu s názvem: „Infor-
mační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina pro roky 2018 - 2023. Projekt 
fi nancuje Kraj Vysočina. 
Termín: 31. 12. 2018
Zajistí: Mikulincová Hana Dis.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0

20/2018 Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí 2 prm dřeva Tělocvičné jednotě 
Sokol Přibyslav, Husova 302, 582 22 Přibyslav, IČO 15059901 za 1 Kč/1prm.
Termín: 31. 12. 2018
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka, Josef Hamerník
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0

21/2018 Rada města Přibyslav schvaluje vyplatit obci Olešenka 12.000 Kč, obci Stří-
brné Hory 18.000 Kč a obci Žižkovo Pole 24.000 Kč za používání kabelových 
rozvodů pro poskytování TV a internetu v roce 2017.
Termín: 28. 02. 2018
Zajistí: Holubová Petra 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0

22/2018 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě ze dne 22. 1. 2007 
uzavřené s Miloslavem Odvárkou ODAS na zajištění odvozu separovaného 
odpadu mezi městem Přibyslav, Bechyňovo nám. 1, 582  22 Přibyslav, IČO 
00268097 a fi rmou AVE Vysočina s.r.o., Jihlavská 2208/22, 591 01 Žďár nad 
Sázavou, IČO 04588941.
Termín: 31. 01. 2018
Zajistí: Ing. Firla Martin
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0

23/2018 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 23 ke smlouvě ze dne 8. 12. 1994 
uzavřené s Miloslavem Odvárkou ODAS na zajištění odvozu a uložení tuhého 
komunálního odpadu mezi městem Přibyslav, Bechyňovo nám. 1, 582 22 Při-
byslav, IČO 00268097 a fi rmou AVE Vysočina s.r.o., Jihlavská 2208/22, 591 01 
Žďár nad Sázavou, IČO 04588941.
Termín: 31. 01. 2018
Zajistí: Ing. Firla Martin
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0

24/2018 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 10/2017-741 
na provedení díla „ Přibyslav, místní část Dobrá, Lokalita rodinných domů“, 
uzavřené mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 
00268097 a společností STAVAK spol. s r.o., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův 
Brod, IČO 15058786.
Termín: 31. 3. 2018
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0

25/2018 Rada města Přibyslav schvaluje rámcovou smlouvu č. S/00268097/001/2018 
o dodávce druhotných surovin s účinností ode dne 1. 1. 2018 mezi městem 
Přibyslav, Bechyňovo nám. 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a fi rmou AVE 
Vysočina s.r.o., Jihlavská 2208/22, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 04588941.
Termín: 31. 01. 2018
Zajistí: Ing. Firla Martin
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0

26/2018 Rada města Přibyslav schvaluje fi nanční spoluúčast z rozpočtu města Přibyslav 
na  akci „Plastiky na  průčelí kostela Narození sv. Jana Křtitele“ ve  výši 10% 
z celkových výdajů 353.642 Kč, tj. 35.364,2 Kč. Vlastníkem památky je Řím-
skokatolická farnost, Kostelní 267, Přibyslav, IČO 60128283.
Termín: 31. 12. 2018
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

 27/2018 Rada města Přibyslav souhlasí s omezením provozu Mateřské školy Přibyslav 
Bezručova 683, 582 22 Přibyslav, IČO 750 11 930 v době jarních prázdnin 
od 26. 2. do 2. 3. 2018. 
Termín: 26. 02. 2018
Zajistí:  Mgr. Štouračová Naděžda
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0

28/2018 Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotace ve  výši 12.000  Kč panu 
Zbyňku Mrkvičkovi, Obolecká 281, 583 01 Chotěboř, IČO 16254619 a uza-
vření veřejnoprávní smlouvy.
Termín: 31. 12. 2018
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 14.  02. 2018
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29/2018 Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč paní (z dů-
vodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny), 582 22 Přibyslav a uza-
vření veřejnoprávní smlouvy.
Termín: 31. 12. 2018
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 1

30/2018 Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Přibyslav 
panu (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny), 582 22 Přiby-
slav ve výši 8.000 Kč, (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny), 
Utín 6, 582 22 Přibyslav ve výši 3.000 Kč, (z důvodu ochrany osobních dat byly 
údaje odstraněny), 582 22 Přibyslav ve výši 1.000 Kč, Milanu Plockovi, Brodská 
1973/47, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 18798489 ve výši 10.000 Kč, Svazu 
postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizaci Přibyslav, 
Pecháčkova 577, 582 22 Přibyslav, IČO 75024535 ve výši 6.000 Kč, Oblast-
nímu spolku Českého Červeného kříže Havlíčkův Brod (Místní skupina ČČK 
Přibyslav), Rubešovo náměstí 171, 580  01 Havlíčkův Brod, IČO 00426164 
ve  výši 10.000  Kč, FOKUS Vysočina, z.ú., 5. května 356, 580  01 Havlíčkův 
Brod, IČO 15060306 ve výši 5.000 Kč, Českému svazu chovatelů, z.s., Základní 
organizaci Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 69154911 
ve výši 7.000 Kč, Českému rybářskému svazu, z.s., místní organizaci Přibyslav, 
Hasičská 208, 582 22 Přibyslav, IČO 13585550 ve výši 15.000 Kč, Českému 
svazu včelařů, z.s., základní organizaci Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 
Přibyslav, IČO 60127392 ve výši 10.000 Kč, Základní organizaci Českého za-
hrádkářského svazu Přibyslav, Žižkova 106, 582 22 Přibyslav, IČO 68213964 
ve  výši 18.000  Kč, Mysliveckému spolku Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav, IČO 70817561 ve výši 8.000 Kč, Mysliveckému spolku Dob-
rá, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 69152896 ve výši 8.000 Kč, 
Junáku - českému skautu, středisko Goliath Přibyslav, z.s., Husova 210, 582 22 
Přibyslav, IČO 15058450 ve výši 40.000 Kč, Římskokatolické farnosti Přibyslav, 
Kostelní 267, 582  22 Přibyslav, IČO 60128283 ve  výši 40.000  Kč, Pionýru, 
z.s. - Krajské organizaci Kraje Vysočina, Husova 1650/40, 586 01 Jihlava, IČO 
70857105 ve výši 5.000 Kč, M.R.P., z.s., Rašínova 675, 582 22 Přibyslav, IČO 
03985881 ve výši 5.000 Kč, Arnika - Centru pro podporu občanů, Dělnická 
541/13, Holešovice, 170  00 Praha 7, IČO 70947261 ve  výši 1.000  Kč, SH 
ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Česká Jablonná, Česká Jablonná 50, 582 22 
Přibyslav, IČO  62697501 ve výši 8.000 Kč, SH ČMS - Sboru dobrovolných 
hasičů Dobrá, Dobrá 116, 582 22 Přibyslav, IČO  62697102 ve výši 20.000 Kč, 
SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Dolní Jablonná, Dolní Jablonná 23, 
582 22 Přibyslav, IČO  62696998 ve výši 8.000 Kč, SH ČMS - Sboru dobro-
volných hasičů Hřiště, Hřiště 60, 582  22 Přibyslav, IČO  60128798 ve  výši 
8.000 Kč, SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Poříčí, Poříčí 44, 582 22 Při-
byslav, IČO  62697005 ve výši 8.000 Kč, SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů 
Přibyslav, Hasičská 255, 582 22 Přibyslav, IČO  60127066 ve výši 35.000 Kč, 
SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Ronov nad Sázavou, Bechyňovo ná-
městí 1, 582 22 Přibyslav, IČO  60128810 ve výši 8.000 Kč, SH ČMS - Sboru 
dobrovolných hasičů Utín, Utín 39, 582 22 Přibyslav, IČO  60128780 ve výši 
8.000 Kč, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Římská 2135/45, Vino-
hrady, 120 00 Praha, IČO 00442739 ve výši 10.000 Kč, M-aerobic klubu, z.s., 
Vyšehrad 276, 582 22 Přibyslav, IČO 04521633 ve výši 6.000 Kč, HC Přibyslav, 
Pelikánova 529, 582 22 Přibyslav, IČO 26609088 ve výši 5.000 Kč, TJ SATIVA 
KEŘKOV, Keřkov 11, 582 22 Přibyslav, IČO 46485376 ve výši 26.000 Kč, Ae-
roklubu Přibyslav, z.s., Letiště 422, 582 22 Přibyslav, IČO 46484621 ve výši 
20.000 Kč a uzavření veřejnoprávních smluv. 
Termín: 31. 12. 2018
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

31/2018 Rada města Přibyslav schvaluje Provozní řád koupaliště města Přibyslav-ba-
zénová technologie.
Termín: 15. 02. 2018
Zajistí: Mikulincová Hana Dis.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

32/2018 Rada města Přibyslav schvaluje Ceník koupaliště města Přibyslav.
Termín: 15. 02. 2018
Zajistí: Mikulincová Hana Dis.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

33/2018 Rada města Přibyslav schvaluje rezervaci plaveckého bazénu na  koupališti 
v Přibyslavi, Česká 740, 582 22 Přibyslav pro Základní organizaci Svazu posti-
žených civilizačními chorobami v Přibyslavi v termínu červenec až srpen 2018 
každé úterý od 19 do 20 hodin za cenu vstupného 10 Kč na osobu. 
Termín: 15. 02. 2018
Zajistí: Mikulincová Hana Dis.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

34/2018 Rada města Přibyslav souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 1 v byto-
vém domě Tržiště čp. 239 v Přibyslavi uzavřené dne 25. 5. 2010 s paní (z důvo-
du ochrany osobních dat byly údaje odstraněny) dohodou ke dni 28. 2. 2018.
Termín: 28. 02. 2018
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

35/2018 Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 401 v domě s pečovatelskou 
službou Přibyslav, Tržiště čp. 251 paní (z důvodu ochrany osobních dat byly 
údaje odstraněny), Přibyslav. Výše nájemného bude stanovena na 30,21 Kč 
za 1 m2 měsíčně s možností navýšení ceny nájmu o míru infl ace vyhlášené ČSÚ. 
Nájemní smlouva bude uzavřena od 15. 2. 2018 na dobu neurčitou. 
Termín: 28. 02. 2018
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

36/2018 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nebytového pro-
storu na adrese Bechyňovo náměstí 1, Přibyslav s Oblastní charitou Havlíčkův 
Brod, Boženy Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 15060233. Smlouva 
bude uzavřena na dobu určitou od 1. 5. 2018 do 31. 10. 2018.
Termín: 28. 02. 2018
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

37/2018 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu nebytového prostoru v su-
terénu domu čp. 485 v ulici Příkopy, Přibyslav na pozemku st. par. č. 529 v k. 
ú. Přibyslav, a to do 30. 6. 2018. Tento prostor se skládá z pokoje, kuchyně, 
komory, předsíně a koupelny o podlahové ploše 47 m2 a dále sklepa o pod-
lahové ploše 
7,6 m2. Rada města Přibyslav rozhoduje záměr vyvěsit na  úřední desce 
po dobu 15 dnů.
Termín: 28. 02. 2018
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

38/2018 Rada města Přibyslav schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 963/1 o vý-
měře 75 m2 a části pozemku parc. č. 964/4 o výměře 25 m2 v k. ú. Přibyslav 
manželům (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny), 582 22 
Přibyslav. Cena pronájmu je 200  Kč/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena 
od 1. 3. 2018 na dobu neurčitou.
Termín: 30. 06. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

39/2018 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene 
k tíži pozemku ve vlastnictví města Přibyslav parc. č. 1658 v k. ú. Přibyslav mezi 
městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 
a společností GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 
27295567 a manželi (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraně-
ny), 582  22 Přibyslav spočívající v  právu zřídit a  provozovat na  služebném 
pozemku plynárenské zařízení, v právu vstupovat a vjíždět na služebný poze-
mek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním 
a  odstraněním plynárenského zařízení v  rozsahu dle geometrického plánu 
č. 1665-95/2017. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene je ve výši 
1.320 Kč + DPH v zákonné výši.
Termín: 31. 08. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

40/2018 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. 
č. 1657/2 o výměře 14 m2 v k. ú. Přibyslav a rozhoduje záměr obce vyvěsit 
na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 28. 02. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

41/2018 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu 
č. IV-12-2016724/VB/2 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 
Přibyslav, IČO 00268097 a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 
Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín, IČO 24729035 k tíži pozemku ve vlastnictví 
města Přibyslav parc. č.  421/4 v  k. ú. Přibyslav spočívající v  právu umístit, 
zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu součásti 
distribuční soustavy.
Termín: 30. 06. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

42/2018 Rada města Přibyslav souhlasí s postupem řešení havárie výtahu v Základní 
škole Přibyslav a  zadáním rekonstrukce výtahu servisní společnosti Výtahy-
-elektro spol. s r.o., U Traplů 77, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 48154539 for-
mou opravy elektrického vinutí hydraulického čerpadla.
Termín: 31. 05. 2018
Zajistí: Mgr. Adam Petr
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0

43/2018 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat nabídku na zpracování dokumentace 
na stavbu kanalizačních přípojek Dobrá - Keřkov od Ing. Leoše Pohanky, Dol-
ní 35, 592 14 Nové Veselí, IČO 45653054 v částce 331.575 Kč včetně DPH 
a schvaluje uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Přibyslav, Bechyňovo nám. 1, 
582 22 Přibyslav IČO 00268097 a  Ing. Leošem Pohankou, Dolní 35, 592 14 
Nové Veselí, IČO 45653054.
Termín: 23. 02. 2018
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0

44/2018 Rada města Přibyslav vybírá jako zhotovitele prováděcí dokumentace pro 
výběrové řízení a provedení stavby „MŠ Přibyslav - nástavba a přístavba pavi-
lonu“ pana Ing. Václava Bártla, Nad Rybníkem 2930, 580 01 Havlíčkův Brod, 
IČO 14535831.
Termín: 31. 10. 2018
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0

45/2018 Rada města Přibyslav schvaluje program jednání Zastupitelstva města Přiby-
slav dne 28. 2. 2018.
Termín: 14. 02. 2018
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta
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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

Při výkonu sociální práce v obci II. typu, jakou je i naše obec, je nutné skloubit 
několik činností nebo mít širší záběr tak, aby byl úředník schopen vždy nasměrovat 
klienta žádoucím směrem. V Přibyslavi se tak sociální pracovník věnuje nejen oblasti 
jemu vlastní, která podléhá zákonům o  sociálních službách a  hmotné nouzi, ale 
i veřejnému opatrovnictví, které obnáší úzkou spolupráci s opatrovancem, soudem 
a jinými institucemi. Je také garantem komise sociální a zdravotní Rady města Při-
byslav, koordinuje činnost klubu seniorů, jak po stránce programu, tak i fi nančního 
čerpání. Právě klubu „Pohoda“ je věnován další příspěvek v tomto čísle občasníku. 
V neposlední řadě se sociální pracovník  zabývá zpracováním podkladů pro dotační 
řízení, sleduje projekty či zajišťuje pořádání přednášek pro veřejnost k aktuálním 
tématům. Tímto bych opět navázala na blížící se osvětovou přednášku paní Jany 
Vejsadové, věnovanou centru všeho dění – našemu mozku, která se uskuteční dne 
15. 3. 2018 v budově radnice. Akce proběhne v rámci Národního týdne trénování 
paměti a jste na ni srdečně zváni. 

V době uzávěrky tohoto čísla byl měsíc únor běžně vytíženým měsícem s řadou 
situací typických pro danou oblast. Za  zmínku stojí účast na  metodické poradě 
sociálních pracovníků Kraje Vysočina v Jihlavě, kde jsme byli seznámeni s novelami 
zákonů a zamýšlenými záměry v agendě.

UPOZORNĚNÍ:
Bezplatná Alzheimer poradna se v  měsíci březnu nekoná! Další proběhne 

v budově městského úřadu až ve čtvrtek 19. 4. 2018 od 13 do 16 hod. V případě 
potřeby již od 11 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

Lenka Vaverková, DiS.
sociální pracovnice

Sociální práce

„Nedovolte mozku stárnout“ 
 

Město Přibyslav zve širokou veřejnost  

NA OSVĚTOVOU PŘEDNÁŠKU  
PANÍ JANY VEJSADOVÉ  

 
v rámci Týdne mozku a Národního týdne trénování paměti 

bude se konat 
 

ve čtvrtek 15. března 2018 od 15:00 hod. 
 

VE VELKÉ ZASEDACÍ MÍSTNOSTI RADNICE PŘIBYSLAV 
 

Přednáška je určena všem, které znepokojuje občasné zapomínání, a chtějí se 
dovědět více o tom, jak se paměť mění v čase, jak o ni včas pečovat a jak ji cvičit. 

Na několika praktických cvičeních si účastníci mohou ověřit, 
 jak jsou na tom s pamětí i pozorností v každodenních situacích. 

 
 
 
 

Profil lektora 
 
Jana  V e j s a d o v á                                                   www.mneme.cz 
 
Certifikovaná trenérka paměti III. stupně. Vystudovala knihovnictví a informační služby.  
V tomto oboru se specializovala na aktivizační programy zdravotně znevýhodněné a seniory.  
Od r. 2002 připravuje a realizuje tréninky paměti a kreativity pro různé cílové skupiny. 
Zároveň se podílí na odborné přípravě aktivizačních pracovníků a trenérů paměti u nás  
i na Slovensku.  

* Únor začal v naší škole jednodenními prázdninami v pátek 2. 2. 
* Otakárci však nezaháleli ani tento den a vypravili se do Prahy. Navštívili výstavu 

Sedmičky Josefa Lady v Tančícím domě uspořádanou ke 130. výročí narození a 60. 
výročí úmrtí malíře. Výstavu všem doporučují. Otakárky doprovázely paní učitelky 
M. Zichová a J. Janů.

* Preventivního programu „Neboj se“ se zúčastnili žáci a žákyně 2. tříd.
* Pro prvňáčky připravilo Centrum prevence ze Žďáru nad S. program „Táhneme 

za jeden provaz“.
* Proběhla školní kola recitační soutěže pro I. a II. stupeň.
* V pondělí 5. 2. se konalo okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Dvě žákyně 

z 9. A řešily víc než obtížné úkoly a Jana Höferová se umístila na 11. místě a Anna 
Trefná obsadila 19. - 22. místo.

* V pondělí 12. 2. přijel za osmáky pan farář T. Řehák. Jeho přednáška „Sexuální 
výchova a prevence HIV“ jako vždy všechny v divadelním sále zaujala.

* O den později 13. 2. se dvě naše žákyně zúčastnily okresního kola Olympiády 
v anglickém jazyce a obsadily 2. a 3. místo. Je to vynikající úspěch! Adéla Gurová 
z 9. B byla na místě druhém a Anna Trefná z 9. A na místě třetím.

* Třída 7. C pomohla paní učitelce J. Tušlové s organizací karnevalu pro MŠ ve spor-
tovní hale.

* Ve čtvrtek 15. 2. se žá ci 7. B a 7. C zúčastnili exkurze „Cesta k sýru“. 
* Téhož dne odvezla paní učitelka I. Lacinová své žáky na exkurzi do Krajské knihov-

ny Vysočina.
* V úterý 20. 2. se celá škola (kromě deváťáků) vydala do kulturního domu. Připra-

vena pro ně byla cestopisná projekce Vietnam. Manželé Špillarovi nebyli se svými 
cestopisnými projekcemi u nás poprvé a jsou zárukou vysoké kvality.

* V pátek 23. 2. se všichni žáci radostně rozeběhli vstříc jarním prázdninám.

Za ZŠ
Monika Linková

Zprávy ze školyZ á šk l

Školní družina a Školní klub v Přibyslavi Vás zvou na 14. ročník 
taneční soutěže 

 

Přibyslavský 
pantoflíček    
Datum konání: 7. dubna 2018

 
Místo konání: Sportovní hala 

v
 
Přibyslavi

 
Časový rozvrh:7:30 -9:30 prostorové zkoušky  

                                     9:30 zahájení soutěže 

                                    17:00 předpokládaný konec 
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Vzhledem k tomu, že Základní škola v Přibyslavi společně s Nadačním fondem 
školy vydala mimořádně dva školní kalendáře pro rok 2018, do tisku kalendářů bylo 
vybráno 32 prací. Takový záběr znamenal sice více práce při grafi ckém zpracování, 
tisku a kompletaci kalendářů, ale na druhé straně více dětí, které byly potěšeny se-
beprezentací v kalendáři. Titul školní kalendář si toto dílo opravdu zaslouží, protože 
se na jeho přípravě a vzniku podíleli někteří učitelé, členové správní rady Nadační-
ho fondu a žáci. Náklady jsou vlastně jen na materiál kalendářů, nikoliv za služby 
profesionálních grafi ků či tiskařů. Nejde nám o  to, abychom vytvářeli kalendáře 
profesionální (těch je na trhu přehršel), ale aby do zrodu každého kalendáře byly 
zapojeny zejména děti, což je doufám viditelné – děti dodávají ilustrace a podílí se 
velkou měrou i na prodeji kalendáře.

Vždy bylo tradicí ocenit ty žáky, jejichž ilustrace byly vybrány do kalendáře. S ve-
doucí školního výtvarného kroužku Petrou Bártovou jsme se rozhodli, že tuto tradici 
pojmeme jinak, než bylo dříve zvykem a využijeme šikovnosti a talentu dětí z výtvar-
ného kroužku. Za jejich pomoci jsme zorganizovali ocenění ilustrátorů. Fotografi e 
z tohoto setkání budou k dispozici na webových stránkách školy.

Ocenění ilustrátorů proběhlo ke konci ledna a mělo dvě části. První část měla 
více ofi ciální charakter. Úvodní slovo patřilo řediteli školy, Petru Adamovi, v němž 
připomenul více než dvacetiletou historii školních kalendářů v Přibyslavi. Násled-
ně ocenil každého z přítomných ilustrátorů balíčkem výtvarných potřeb od fi rmy 
KOH-I-NOOR HARTDTMUTH s malovacími deskami na další tvorbu, které sponzor-
sky poskytnul pan Luboš Janáček.  Druhá část měla charakter neformální a jejím úko-
lem mělo být nejen děti pobavit, ale také je případně něco naučit, anebo je alespoň 
inspirovat. Děti jsme rozdělili do  čtyř skupin, které spolu soutěžily ve  znalostech 
a dovednostech spojených s výtvarnem. Soutěž měla osm úkolů, které zohledňovaly 
fakt, že mezi oceňovanými jsou děti rozličného věku - šestiletí, ale i čtrnáctiletí. Mezi 
znalostními úkoly bylo například poznání architektonicky významných míst v České 
republice (kdy Pražský hrad a Karlův most byl ihned rozpoznán, ale Vyšehrad či Čes-
ký Krumlov nikoliv) a v Přibyslavi a okolí (tady prakticky děti nechybovaly). Těžší to 
měly děti, když jsme vybrali fotografi e přibyslavských soch (a výběr je široký) – oče-
kávali jsme váhání nad bustou K. Havlíčka Borovského, anebo Ledy s labutí u zámku, 
avšak zjistili jsme, že děti nejvíce přehlížejí sochu rudoarmějce. Zábavnějším úkolem 
bylo poznávání ilustrací a ilustrátorů večerníčkových postav. Bylo zajímavé sledovat, 
jak si děti uvědomují, že postavy znají skvěle (tady nechybovaly ani u více než 30 let 
starého příběhu Štafl íka a Špagetky), ale jejich autory většinou ne (snad jedinou 
výjimkou byl Josef Lada). Největší rozruch a nadšení u dětí měl poslední úkol, kdy 
spolu s členy výtvarného kroužku vytvářely společná autorská dílka. Téma bylo zcela 
volné, ale s omezenými prostředky. K  tvorbě mohly děti použít jen noviny, podkladek 
na vejce, provázek a nůžky. Nakonec zcela zapomněly, že spolu soupeřily a těšilo je 
předvádět si vzájemně své výtvory. Přesně to jsme si přáli.

Zvláštní ocenění získala třída Kamarádi za společnou ilustraci. Ocenění jsme jim 
předali v  jejich prostředí třídy, na které jsou zvyklé a cítí se v něm dobře. Zde se 
ocenění odehrálo zcela v režii dětí a jejich asistentek. Děti předvedly inspiraci k jejich 
ilustraci notového záznamu, a to tím, že posbíraly veškeré hudební nástroje a za-
zpívaly svou vlastní píseň o zimních radovánkách. Pak se doslova vrhly na pastelky 
a malovací desky a prostě svou další tvorbu neodkládaly.

Děkujeme všem, kteří se na  oceňování ilustrátorů podíleli a  všem, kteří se jej 
zúčastnili!

Za správní radu Nadačního fondu
Eva Kučerová

Ocenění ilustrátorů
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Letošní zima nás potěšila nadílkou sněhu, který si 
děti jaksepatří užily, ale také potrápila během chřipko-
vé epidemie, kdy onemocnělo velké množství dětí ze 
všech tříd naší mateřské školky. Nenásilným otužová-
ním při pobytu venku za každého počasí, pravidelným 
větráním, dodržováním hygienických návyků i zvýše-
ným přísunem vitamínů v podobě nabídky ovoce a ze-
leniny se nám povedlo nad „Babkou Chřipkou“ vyhrát.

V souladu s jednotlivými třídními vzdělávacími plány 
nabízíme dětem prostřednictvím různých her a činnos-
tí rozvíjet se dle jejich věku, zájmu i schopností. Pružně 
reagujeme i na okolní dění, a tak si děti mohly zahrát 
na zimní olympiádu, stanout na stupíncích vítězů a ob-
držet své zasloužené medaile, vypravit se do polárních 
krajů, postavit si iglú, zatančit si s tučňáky, či lovit ryby 
s  Eskymáky. V  období masopustu a  karnevalů naše 
princezny zaujalo téma hradů a  zámků, takže měly 
možnost pomalovat hradební zeď z lepenkové krabi-
ce, jinde děti zdobily „koláče“ z modelíny a z papíru, 
které se pečou na masopustní veselí. Krásná bílá zima 
inspirovala děti k výrobě sněhových vloček, sněhuláků, 
krmítek, teplých čepic i  rukaviček. Tyto i další dětské 
výkresy si můžete prohlédnout ve  vestibulu radnice 
města Přibyslav na výstavě Zima v MŠ.

Díky vstřícnosti našeho zřizovatele, který nám zapůj-
čil sportovní halu k uspořádání karnevalu naší školky, 
jsme se mohli všichni společně pobavit při karneva-
lovém dopoledni. Děti v  krásných maskách pečlivě 
nachystaných jejich rodiči soutěžily, skotačily a tančily 
za hudebního doprovodu pana Štefáčka , kterému tím-
to velmi děkujeme. Zábavnými soutěžemi, při kterých 
děti získávaly razítka do svých karnevalových kartiček, 

JARNÍ TĚŠENÍ VE ŠKOLCE
nás provedli žáci a žačky 7. C ZŠ pod vedením paní 
učitelky Tušlové. Dětská fantazie je nevyčerpatelným 
zdrojem nápadů, karnevalové masky vzbudily u  dětí 
zájem o  různá povolání dospělých, na  což jsme na-
vázali tvořivými hrami i  návštěvami na  pracovištích 
rodičů.

K pěkným tradicím naší školky patří vítání jara spoje-
né s vynášením Baby Zimy, nebo také Moreny. Společ-
ně ji ze slámy vyrobíme a s doprovodem jarních písní 
a básní doprovodíme v průvodu do potůčku, který ji  
odnese zase na rok do dáli. Nastane první jarní den 
a  letos i  brzy po  něm velikonoční svátky, dětmi také 
velmi oblíbené. Čekají nás velikonoční dílny, pořáda-
né společně s  rodiči našich dětí, při kterých se lépe 

poznáme a  při té příleži-
tosti si i něco pěkného vy-
robíme. Těšíme se na další 
spolupráci se všemi, kteří 
nám a  hlavně našim dětem 
rádi a nezištně pomáhají, a tak jim 
umožňují prožívat ve školce chvíle, které, jak doufáme, 
budou patřit ke krásným vzpomínkám na jejich dětství.

Zuzana Musilová
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Březen v Římskokatolické 
farnosti Přibyslav

Protože v  době uzávěrky Přibyslavského občasní-
ku je otec Pavel Sandtner stále nemocen, přinášíme 
pouze upozornění na velikonoční obřady. Ostatní akce 
budou uskutečněny tak, jak bylo uveřejněno v Pastoračním plánu na rok 2018, který 
zájemci již obdrželi v kostele. 

 sobota 24. 3. Svátost smíření 
  (velikonoční svatá zpověď pro farnost)

Zelený čtvrtek
29. 3. 18:00 h. Bohoslužba, po mši svaté adorace a poslední večeře na faře

Velký pátek
30. 3. 15:00 h. Velkopáteční křížová cesta a obřady

Bílá sobota
31. 3. 19: 00 h. Velikonoční vigilie 

Neděle - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 
1. 4. 8:00; 9:30; 
 18:30 h. Slavnostní bohoslužby, svěcení pokrmů

Pondělí velikonoční
2. 4. 8:00; 9.30 Mše svaté ráno jako v neděli 

Aktuální informace o  dění ve  farnosti, podrobné rozpisy mší svatých i  dalších 
bohoslužeb a akcí naleznete nejen v našem měsíčníku Římsa, na našich stránkách 
www.farnostpribyslav.cz, ale i ve vývěsce u vchodu do kostela nebo si je vyslechnete 
v ohláškách při nedělních bohoslužbách. 

Michael Omes
Eva Bártová

Restaurovaná křtitelnice v na-
šem farním kostele Narození 
sv. Jana Křtitele byla zařazena 
mezi 30 památek ucházejících 
se o  cenu Zlatá jeřabina 2017 
(kategorie „Péče o  kulturní 
dědictví“). 

Cílem ankety je najít nejlepší 
počin, projekt vedoucí k rozvoji 
regionu v  oblasti kultury a  pa-
mátkové péče. 

Křtitelnice ve  farním kostele 
Narození sv. Jana Křtitele pochá-
zí z  poloviny 18. století. Její au-
tor je nám neznámý. Křtitelnice 
je zavěšena na zdi a uschovaná 
nádoba na  svěcenou vodu je 
zdobena hlavním sousoším dvou 
postav – sv. Jana Křtitele, který 
křtí v řece Jordánu Ježíše Krista. Nad nimi se vznáší Duch svatý v podobě holubice. 
Tak je výjev křtu popsán v  Bibli. Výjev je dozdoben sochami andělů a  červenou 
draperií se zlatými ornamenty.

Restaurátorské práce na křtitelnici provedla akademická sochařka Hana Vítová 
z Pardubic a Jan Mach z Červeného Kostelce. 

Křtitelnice byla vyčištěna, nedostatky byly retušovány a opraveny, plastiky demon-
továny a odvezeny k ozáření proti houbám, plísním a červotočům, kteří křtitelnici 
již také poznamenali. Malby a sochy byly opraveny a byla jim navrácena co nejpů-
vodnější podoba, což je zřetelné nejen na sochách, ale také na červené draperii se 
zlatými ornamenty nebo opravené malbě na dvířkách křtitelnice.

Pokud byste chtěli podpořit tento restaurátorský počin v podobě opravené křti-
telnice, můžete tak učinit na webových stránkách Kraje Vysočina (http://www.kr-vy-
socina.cz/pocinroku) od 1. do 31. března 2018, nebo prostřednictvím hlasovacích 
lístků uveřejněných v březnových novinách Kraje  Vysočina.

Eva Bártová

Restaurovaná křtitelnice v anketě Kraje Vysočina

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 březnu čeká?
Pondělí 5. 3. 2018 – V knihovně si můžeme i hrát
Středa 7. 3. 2018 – Karneval v Domečku
Pondělí 19. 3. – pondělí 26. 3. 2018 

 – Burza jarního, letního oblečení a potřeb pro děti
Setkání – Výrobky s jarní tématikou, písničky, říkadla

za maminky z KVC Harmonie
Šárka Němcová
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Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod

Místní skupina 
ČČK Přibyslav

Vážení čtenáři,

pojďte se s námi opět podívat, co jsme zažili ještě na konci ledna, protože únorové 
akce nás teprve čekají.

V sobotu 27. ledna 2018 jsme s Červenokřižáčky vyrazili na výlet, který dostali 
pod stromeček za bezvadnou práci v minulém roce. Vypravili jsme se tedy vlakem 
do Žďáru nad Sázavou a do tamního Muzea nové generace v zámku. Interaktivní 
expozice z historie a vůbec celý interiér zámku nás opravdu nadchnul a pokud jste 
tam ještě nebyli, vřele doporučujeme! Ze zámku jsme pokračovali ještě do bazénu 
a  tam se teprve pořádně unavili. Děkujeme Červenokřižáčkům za  loňské aktivity 
i za pěkný společný výlet.

Středeční ráno 31. ledna 2018 jsme společně se čtyřmi pomocníky ze Základní 
školy Přibyslav strávili v MŠ Nížkov s programem První pomoc do MŠ. Letos se 
program týká bezvědomí, takže děti zkoušely polohu na boku a volání o pomoc 
hravou formou. Děkujeme šikovným pomocníkům z 8. A!

Stále platí, že rádi uvítáme mezi sebou dospělé pomocníky i nové malé Červe-
nokřižáčky od 6 let. Ozvěte se na některý z níže uvedených kontaktů. Budeme moc 
rádi!

Za MS ČČK Přibyslav 
Anna Šnýdl Doubková

kontakt@cckpribyslav.cz 
www.cckpribyslav.cz

facebook.com/cckpribyslav

 První pomoc do MŠ Nížkov

Kulturní dům Přibyslav | 17:30 fotky z historie bandu, občerstvení | 18:00 koncert a křest | 19:00 afterparty
Vstupné dobrovolné | Ve spolupráci s KZM Přibyslav |  www.facebook.com/himbeerebrombeereband
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SOBOTA 24. 3. 2018
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Mezi nejčastější příčiny vzniku požáru patří nesprávná obsluha topidel, manipu-
lace se žhavým popelem, umístění hořlavých látek příliš blízko topidla nebo špatné 
umístění či instalace topidla. Nedostatečná údržba se pak podepisuje i na technic-
kých závadách topidel, které způsobují požáry nebo úniky zplodin. 

Lidé také často zapomínají na nutnost umístění ochranných podložek pod topidly 
nebo praktikují nesprávný způsob roztápění, např. pomocí benzínu či jiných vysoce 
hořlavých látek. 

Při používání topidel je nutné věnovat zvýšenou pozornost jejich správné instalaci 
a údržbě. Pokud se jedná o nové spotřebiče, vždy je ve vlastním zájmu řídit se strikt-
ně návodem výrobce, který musí být připojen k výrobku. Z návodu se spotřebitel 
dozví, kdo a  jak může topidlo instalovat, jak ho obsluhovat, jak provádět údržbu 
a v jakých intervalech ji provádět a konečně kdo může revize provádět. V žádném 
případě neinstalujte topidla bez odborné pomoci. Také pravidelná kontrola stavu 
topidel odborníkem může zabránit mnoha neštěstím. 

Při samotném užívání topidel bychom neměli zapomenout na dodržování něko-
lika bezpečnostních zásad.

Vždy je třeba dodržovat zásadu bezpečné vzdálenosti. Na  ni pamatujte již při 
instalaci nového tepelného spotřebiče. Jakékoliv hořlavé látky a předměty, které se 
mohou vznítit (ba i obyčejný hadr), skladujte pokud možno co nejdále od topidel. 
V žádném případě neodkládejte na topné či ohřevné plochy jakékoliv hořlavé před-
měty. Pozor zejména na barvy nebo laky! 

V případě topidel na tuhá paliva je nutno dávat bedlivý pozor na žhavý popel. Nech-
te jej zcela vychladnout a pak uložte do nádoby z nehořlavého materiálu (např. kovu). 

Topné těleso na tuhá paliva bychom měli zabezpečit ochrannou podložkou pod 
topidlem, které znemožní vznícení podlahy tvořené hořlavými materiály a zabrání 
také žhavým uhlíkům vypadlým z kamen zapálit okolní předměty. Ochranná pod-
ložka musí u všech spotřebičů na pevná paliva (kromě krbu) přesahovat půdorys 
spotřebiče nejméně o  30 cm před přikládacím a  popelníkovým otvorem a  30 cm 
na bočních stranách, v případě tepelného spotřebiče k vaření se jedná o 60 krát 
30 cm. U krbu jsou zásady ještě přísnější (izolační podložka 80 krát 40 centimetrů). 

U  elektrických topidel je nutné dávat pozor například na: v  koupelnách často 
používané infrazářiče. Ty se rozžhaví do vysokých teplot, hořlavé materiály by se 
proto v jejich blízkosti (cca 1 metr) neměly vůbec vyskytovat. 

Pokud máte plynové vytápění, dodržujte lhůty revizí plynových spotřebičů a pra-
videlně kontrolujte, zda správně fungují. Nebezpečí hrozí zejména u  otevřených 
spotřebičů, kde při samovolném uvolňování plynu může dojít k otravě. 

O zásadách bezpečného zacházení s tepelnými zařízeními se více dozvíte v normě 
ČSN 06 1008:1997 (Požární bezpečnost tepelných spotřebičů).

Nesmí se však zapomínat ani na  komíny a  kouřovody, 
tedy rouru spojující kamna se spalinovou cestou, respekti-
ve komínem, který odvádí z kamen zplodiny hoření. 

Komínová tělesa je třeba udržovat v dobrém technic-
kém stavu. Pravidelné v ymetení sazí v komíně a vybrání 
odpadu by mělo být samozřejmostí, stejně jako kontrola 
jeho technického stavu. Pamatujte, že sebemenší nečistota v komíně může způso-
bit velké nepříjemnosti. Je-li do komína zapojen spotřebič na tuhá nebo kapalná 
paliva, musí se komín čistit (kontrolovat) nejméně 6krát ročně, v případě spo-
třebiče s výkonem nad 50 kW stačí 4krát. Pokud je do komína zapojen spotřebič 
na paliva plynná a komín je vybaven komínovou vložkou, čištění a kontroly by se 
měly provádět nejméně 2krát ročně, bez vložky pak 6krát. V případě napojeného 
spotřebiče s výkonem větším než 50 kW by mělo být čištění komínu provedeno 
alespoň 4krát za rok. Také nejde přehlížet pravidelnou kontrolu a údržbu plyno-
vých kotlů 1krát za rok před začátkem topné sezony.

Zásada bezpečné vzdálenosti platí také pro komínové těleso, hořlavé látky by 
od něj měly být v půdních prostorách vzdáleny nejméně 1 metr. 

Také v  případě komína může mít zanedbání neblahé následky. Špatné (netěs-
né) zaústění kouřovodu do komínového tělesa může díky uvolněným zplodinám 
způsobit smrt zadušením ve spánku. Neudržovaný komín rovněž snadno zapříčiní 
výbuch kamen.

Pamatujte, že za nezávadný stav komínů nese odpovědnost správce nebo majitel 
objektu. Používání komínů, u nichž byly zjištěny závady, je zakázáno.

V případě vzniku požáru sazí v komíně urychleně odstraňte veškerý hořlavý ma-
teriál z blízkosti komínového tělesa.

Nikdy nehaste případný požár sazí v  komíně vodou, mohlo by dojít k  jeho 
popraskání.

I v případě hrozícího nebezpeční se snažte jednat v klidu, s rozvahou a bez paniky. 
Nejdříve chraňte život a zdraví, teprve potom majetek. Případný požár co nejdříve 
oznamte hasičskému záchrannému sboru na tísňovou linku 150. 

Pamatujte, že čas věnovaný pozornému dodržování pravidel bezpečného naklá-
dání s topidly se vám mnohokrát vyplatí. 

Důsledná preventivní opatření ochrání zdraví vaše i vašich dětí a zabezpečí váš 
majetek před požáry!

Telefonní čísla: Hasiči – 150 Kominík p. Voda – 607 988 933

Antonín Jaroš

Některé zásady topení v domácnosti

V Utíně u Přibyslavi se v neděli 11. 3. bude již pošesté konat pexesový tur-
naj. Zakladatelkou a hlavní organizátorkou je paní Eva Hladíková, maminka tří 
malých dětí. Na pexesový turnaj přijíždí každým rokem několik desítek hráčů 
hrajících ve třech kategoriích. Akce láká účastníky zábavnou hrou, bohatým do-
provodným programem a hodnotnými cenami. 
Kdy vás napadlo uspořádat v Utíně pexesový turnaj?

Při hře s dětmi, když musíte řešit věk dětí a zvažovat, na co které stačí. Mám tři děti 
rozdílného věku a stále řešíme situaci, aby mohly být všechny zapojeny do hry najed-
nou, asi každý rodič to někdy zažil. A pexeso je právě tou hrou, která toto splňuje. 
Prostě mohou hrát i ty mladší se staršími a dokonce i s dospělými a baví se všichni. 
No a pak jsem si řekla, že v Utíně děláme tradiční akce pro děti jako je maškarní, 
Mikulášská nadílka, ale pexesový turnaj je něco netradičního. Dokonce v okolí žádný 
takový turnaj nikdo nepořádá, tak jsme se před šesti  lety o to pokusili my.
Když říkáte „my“, tak kolik lidí vlastně turnaj připravuje?

 Začali jsme s několika rodiči, kteří se nadchli pro myšlenku uspořádat  turnaj 
a postupem času jsme dali dohromady tým asi deseti lidí.  A jsem za to moc vděčná, 
protože taková akce se dobře nedá dělat s menším počtem lidí. Potřebujeme do kaž-
dé kategorie rozhodčí, hlavního rozhodčí, který určuje pořadí her u  spoluhráčů 
a počítá výsledky. Zorganizovat kolem osmdesátky hráčů, zajistit jim občerstvení 
a řešit všechny provozní problémy je dost náročné.
Jaký program na celé odpoledne pro návštěvníky máte?

Nejde jen o pexesový turnaj, ale snažíme se, abychom zajistili doprovodný pro-
gram pro všechny, i nehrající návštěvníky. Před samotným turnajem máme krátká 
představení, například v minulých ročnících jsme měli představení moderních gym-
nastek nebo mažoretky. Po turnaji, který nám zabere asi dvě hodiny, máme tradičně 
divadelní představení. Takže i když někdo nechce hrát pexeso, může se pobavit jinak.

Když si hrají i dospělí Kdo může být hráčem ve vašem turnaji?
Prakticky kdokoliv, kdo přijde včas a zaregistruje se ke hře. Hra je rozdělena do tří 

kategorií. Nejmladší jsou předškoláci. Druhá kategorie je od 7 do 15 let a je v ní vždy 
nejvíce hráčů. Třetí kategorie je určena dospělým, v našem případě všem nad 16 let.
Jaké odměny čekají na výherce?

My nemáme ceny jen pro výherce!  Představte si, jak jsou děti často zklamané, 
když nevyhrají a naopak, jak jsou šťastné, když si něco odnášejí domů. Proto máme 
pro první tři výherce v každé kategorii hodnotné ceny, například rekreační let nad 
Přibyslavskem, volné vstupenky do Vodního ráje. Pro všechny ostatní máme ceny 
útěchy a myslím, že pěkné. A to jen díky sponzorům, kteří nám je poskytnou. Toho 
si moc vážím!
Když si vzpomenete na všech pět ročníků, vracejí se k vám hráči nebo přicházejí 
každý rok zcela nové tváře?

Protože se hráči registrují, tak víme, že velká část se nám „vrací“, dokonce několik 
hráčů „nechybělo“ na pexesovém turnaji za posledních pět let ani jednou. To nás vel-
mi těší, protože to znamená, že se lidem  turnaj líbí natolik, že se ho stále zúčastňují. 
Dokonce víme, že někteří z nich několik týdnů před turnajem trénují. Stejně tak víme, 
že někteří rodiče na turnaj přijíždějí, i když se  jejich děti turnaje nezúčastní. Chtějí 
navštívit alespoň divadelní představení. Do Utína zveme dobré divadelní soubory, 
i když jsou dražší. Proto také na plakáty uvádíme začátek divadelního představení.
Překvapilo vás něco při turnaji?

Stále nás překvapuje a těší, když vidíme, jak si hrají dospělí. U dětí nás to tak ne-
překvapí, ale u dospělých, kteří se uvolní a hrou se nesmírně baví, to je přece skvělé!

Více informací můžete nalézt na  Facebooku: https://www.facebook.com/
events/169703207092448/.

Eva Kučerová
Pavel Šmíd
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Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP, dnes, v době psaní příspěv-
ku, bylo venku ráno krásných patnáct stupňů pod nulou, přinese nám březen už 
jaro? Nechme se překvapit. Stejně tak doufejme, že se jarními prázdninami konečně 
trochu otupí chřipková epidemie a budeme se tak moci setkávat na našich akcích 
v hojném počtu. 

V únoru nás v Kurfürstově domě trochu zbrzdila oprava elektroinstalace, avšak 
věříme, že vám to nenadělalo moc nepříjemností. V kulturním domě se opět vařilo, 
tentokrát se soutěžilo o nejlepší pomazánku, děkujeme všem za účast a samozřejmě 
také pořadatelům, kteří se postarali o řádný chod celého tohoto počinu. Těšíme se 
zase za rok.

Ještě koncem ledna si k nám do dětského oddělení knihovny přišly děti z MŠ po-
povídat o veršovaných pohádkách a olympijských hrách. Děkujeme jim za návštěvu.

V únoru jste mohli zajít také do kina, v knihovně si něco vyrobit, pobavit se na fi l-
movém klubu nebo při loutkovém představení. 

A co nás čeká v březnu? Nebude toho málo, posuďte.
V knihovně na vás čeká „Měsíc čtenářů“ – všechny akce jsou zmíněny na plakátku 

v tomto čísle PO. V knihovně se na vás moc těšíme. Ale to přece vždycky. Přijdou 
za  námi maminky z  Harmonie, děti z  MŠ, pro všechny je dílnička, pro děti nová 
čtenářská soutěž (více o ní a její pravidla naleznete v samostatném článku tohoto 
občasníku).

Ve čtvrtek 8. března od 16:00 se bude konat ve výstavní síni Kurfürstova domu 
vernisáž fotografi í s komentářem „Olga Havlová“. O hodinu později vás na radnici 
čeká beseda k této výstavě. Fotografi e u nás budou k vidění do 20. dubna. Nenechte 
si je ujít. 

V kulturním domě nás čekají hned tři koncerty. V sobotu 10. března od 19:00 hod. 
vás zveme na koncert zpěvačky Ireny Budweiserové, bývalé členky Spirituál kvintetu. 
Vstupné na  místě činí 150 Kč. Ovšem ještě před ním můžete navštívit v  Janáček 
galerii v 17:00 hod. vernisáž jejích výtvarných děl. V neděli 18. března v 16:00 hod. 
následuje pěvecký koncert a v sobotu 24. března vás svým vystoupením jistě potěší 
jarní koncert kapely Himbeere Brombeere. A jste-li milovníci kina, určitě nepohrd-
nete naší nabídkou fi lmových představení. V sobotu 3. března v 17:00 hod. můžete 
zhlédnout fi lm Dukátová skála a o velikonočních svátcích 31. března v 17:00 hod. 
budeme promítat fi lmovou pohádkou Sněhová královna – Tajemství ohně a ledu. 
Komu se líbila první část trilogie Zahradnictví, bude mít ještě tento den v 19:30 hod. 
možnost z hlédnout další část pod názvem Nápadník. 

V týdnu od 12. do 16. března se v knihovně těšíme na jednotlivá oddělení z MŠ, 
která si mohou přijít zasoutěžit a plnit jednoduché úkoly. Koná se v dopoledních 
hodinách – pro přihlášené.

V pátek 16. března od 14:30 se v knihovně bude konat dílnička a v tento den bude 
také vyhlášen „Čtenář roku“, letos vybíráme z našich nejmladších aktivních čtenářů. 
Čeká na něj samozřejmě odměna. 

Na každého zájemce také v knihovně čeká dovádění na X-boxu – nebojte se po-
žádat paní knihovnice o spuštění hry. 

Srdečně vás zveme - v sobotu 17. března večer se bude v kulturním domě konat fi l-
mový klub. Opět si můžete vychutnat zajímavý fi lm a kvalitní muziku – fi lm od 19:30 
(vstupné 60 Kč), koncert od 21:30 (vstupné 40 Kč). 

O týden později, v sobotu 24. 3., na vás v kulturním domě čeká tradiční loutkové 
představení – hraje se od 14:00 a od 15:30. Určitě s dětmi přijďte. 

V sobotu 24. března bude Kurfürstův dům jedním ze zastavení pro nadšence pěší 
turistiky, kteří se zúčastní akce pořádané KČT „Jarní Vysočinou“. Suvenýry a razítka 
jsou přichystány, na všechny se těšíme.

Následující týden se již ponese ve svátečním duchu – pozor, v pátek 30. března 
je svátek, v Kurfürstově domě bude tedy zavřeno. Ale nejen v pátek, zavřeno bude 
i v sobotu 31. března. Připravte se tedy, že do knihovny se dostanete v březnu na-
posledy ve středu 28. 3., pak až v úterý 3. dubna. 

A v dubnu se můžete již těšit na nové divadelní představení místních ochotníků 
souboru Furiant!

Krásné prožití celého března a velikonočních svátků vám přejí všichni zaměst-
nanci KZMP.

Markéta Gögeová
knihovnice

Předzvěst jara a měsíc 
čtenářůÚnor pomalu končí, a s ním možná i zimní počasí. Teď 

už nás čeká jenom těšení se na hezké teplejší slunečné dny. 
My jsme si únor ale užili. Na  našem tradičním karneva-
lu bylo opravdu veselo. Zazpívali jsme si a někteří z nás, 
kterým to zdraví dovolí, si dokonce  s chutí i zatancovali. 
A naše půdy vydaly některé ze svých dlouholetých pokla-
dů, takže o nápadité kostýmy a dobrou náladu nebyla nouze. To dokládá i fotografi e.

A  již plánujeme, čím vás překvapíme v březnu. Chceme uspořádat, věřte nebo 
ne, již Velikonoční posezení u kávy. Tentokrát bychom se rádi s vámi se všemi sešli 
15. března ve 14. hodin ve velkém sále radnice. Před tím se však ještě 8. března 
ve 14.30 h. sejde náš výbor, abychom vše připravili a doladili detaily. V dubnu by-
chom se pak měli všichni sejít v hasičské zbrojnici na výroční členské schůzi.  

Jelikož chřipky ještě nejsou na  ústupu, raději si informace o  naší připravované 
akci ověřte ve vývěsce organizace. Na setkání se těší a za celý výbor SPCCH ČR ZO 
Přibyslav vám přeje hodně hezkých dnů bez nemocí

Věra Schusterová
předsedkyně

SPCCH ČR ZO PŘIBYSLAV
(svaz invalidů)
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V roce 2017 navštívilo všechna kulturní zařízení 
celkem 31 916 návštěvníků.

V Městské knihovně Přibyslav bylo registrováno 363 čtenářů, kteří přišli do knihov-
ny v minulém roce celkem 4212 krát a vypůjčili si 11 656 knih a 1 605 časopisů, 
celkem tedy 13 261 výpůjček. Knihovnických akcí jsme pořádali celkem 76 a zúčast-
nilo se jich 1 926 návštěvníků, návštěvnost internetu v knihovně každoročně klesá, 
v  loňském roce využilo této nabídky pouze 275 uživatelů. 2 605 uživatelů s námi 
komunikovalo elektronicky nebo navštívilo webové stránky knihovny. Celková ná-
vštěvnost knihovny byla 9 018 osob.

Turistické informační centrum Přibyslav bylo v  roce 2017 cílem 9  387 českých 
a  48 zahraničních turistů. Městské muzeum navštívilo 1  886 zájemců a  o  výhled 
z městské věže stálo 1 257 návštěvníků. Prohlídku kostela potom využilo 389 ná-
vštěvníků. Celková návštěvnost za TIC Přibyslav je 12 967 osob.

V  Kulturním domě Přibyslav jsme pořádali celkem 105 akcí, návštěvnost byla 
9 931 diváků. Filmová představení (21×) včetně letního kina zhlédlo 2 558 diváků, Fil-
mový klub Přibyslav (7×) navštívilo 258 diváků a 221 posluchačů koncertů. Divadelní 
soubory odehrály 14 před stavení s návštěvností 1 093 diváků a v rámci Divadelní 
Přibyslavi bylo odehráno 11 představení s návštěvností 1 000 diváků. Zbývající akce 
jako jsou akademie, koncerty, výstavy, soutěž ve vaření, apod. navštívilo 4 801 osob.

Webové stránky KZMP navštívilo 6  492 uživatelů, 28  360 pak bylo zobrazení 
stránek.

Za KZM Přibyslav 
Zdeňka Valnerová

Milí malí čtenáři! I na rok 2018 pro vás máme přichystanou čte-
nářskou soutěž. Bude probíhat od začátku března do konce října, 
jak jste zvyklí z lovu perel. 

Tentokrát budete mít za úkol přečíst až 21 knih z níže uvedeného 
seznamu. Ale pozor! Knihu nestačí „jen“ přečíst. Po přečtení každé 
knihy vytvoříte její speciální kartičku. Na barevně předepsaný pa-
pír podle kategorie knihy. Na tuto kartičku uvedete:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Název knihy  

Autor + ilustrátor (pokud je 
uveden) 

Jméno hlavního hrdiny 
(hrdinů) 

Nakladatelství 
+ rok vydání 

Název oblíbené kapitoly 

Oblíbený úryvek, slovo, 
věta, hláška apod. 

Č. knihy 

Na rub (druhou stranu) 
kartičky namalujte 

obrázek, který knihu 
vystihuje (něco, co se 
vám vybaví, když na 

tuto knihu pomyslíte) 

KZM Přibyslav – statistika návštěvnosti 
v roce 2017

DĚTSKÁ ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ O CENY

Hlavní hrdinové
1.  Petr Bajza – kdo by neznal tohle jméno? Napište název knihy i jejího autora, v kte-

ré tento rošťák se svými kamarády prožívá mnohá dobrodružství i první lásku.

2.  Roald Dahl napsal dobrodružnou knihu o tom, jak se několik dětí se svými rodiči 
mohlo podívat do kouzelné továrny na čokoládu. Jak se jmenuje hlavní hrdina, 
který sem šel se svým dědečkem? 

3.  Je někdo, kdo by snad neznal nejznámějšího kouzelníka z  Bradavic? Napište 
jméno hlavního hrdiny mnoha oblíbených knih. A pozor – také jméno jeho nej-
lepšího kamaráda.

4.  Jak se jmenuje kluk, loutka, kterého můžete potkat buď v divadelním představení, 
knížce či televizi a jehož tatínek se jmenuje Spejbl?

5.  Bohumil Říha napsal hezkou knihu pro děti, jejíž název už ukrývá jméno hlavní-
ho hrdiny, který prožívá dobrodružné prázdniny u babičky a dědy na venkově 
– jmenuje se

      „_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ cesta“ – doplňte.

 Markéta Gögeová

Dětské kvízové 
okénko

Milí malí luštitelé, minulý kvíz vám někomu dal možná trochu více zabrat, ale 
když si nevíte rady, není nic jednoduššího než přijít do knihovny a zeptat se. 

Společně se správné odpovědi jistě dopátráme. 

V únoru jsme se věnovali hlavním hrdinkám příběhů, tentokrát se tedy zaměříme 
na kluky, hlavní hrdiny, aby jim to nebylo líto ☺

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

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

Těším se na odpovědi! :)

Knihy jsou rozděleny do tří kategorií:
1. KATEGORIE - ŽLUTÁ
1.  kniha, která má jednoslovný název
2.  knížka, kterou napsala česká autorka 
3.  knížka básniček 
4.  kniha, jejímž hlavním hrdinou je kluk
5.  knížka o zvířátkách
6.  detektivní příběh
7.  komiks

2. KATEGORIE - MODRÁ
8.  kniha, která má v názvu jméno
9.  libovolná kniha, jakou chcete
10. naučná kniha
11. kniha od zahraničního autora
12. oblíbená kniha vaší maminky či tatínka 
13. novinka (vyšla v roce 2018)
14. večerníčková kniha 

3. KATEGORIE - ZELENÁ
15. kniha ze seznamu „Nejlepší knihy dětem 2016/2017“
16. oblíbená kniha, kterou máte doma
17. kniha, která vyšla před více než 30 lety
18. knížka, podle které byl natočen fi lm či pohádka
19. kniha, jejíž autor(ka) má iniciály O. S., B. N., B. Ř., R. D. nebo E. B
20. kniha, jejíž hlavní hrdinkou je holka
21. kniha oceněná Zlatou stuhou

Za přečtené knihy (a vytvořené kartičky k nim) můžete získat pohádkové penízky, 
tzv. „KNIHOMILKY“. Každá kategorie knih bude za jiný počet knihomilků – ŽLUTÁ 
kategorie za 1 knihomilek, MODRÁ za dva a ZELENÁ kategorie za 3 knihomilky. 

Za nasbírané knihomilky si budete moci po skončení soutěže, začátkem listopadu, 
nakoupit dárečky.

A z kartiček si vytvořit sběratelské album ☺

Čím více knihomilk ů nasbíráte, tím více si budete moci pořídit dárečků.

M. Gögeová
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Historie ACO
Historie a současnost ACO jsou nerozlučně spoje-

ny s  rodinou Ahlmann v  německém Rendsburgu již 
od roku 1946. 

ACO Industries je však již 25 let pevně spjato právě 
s městem Přibyslav. Založení fi rmy se datuje k 26. květ-
nu 1993, první zaměstnanci pak prošli branou 1. srpna 
téhož roku. V  průběhu čtvrt století se nám podařilo 
nejenom rozrůst z původních 60 zaměstnanců na 700, 
ale také rozšířit výrobu do dalších 2 závodů ACO Tábor 
a ACO Kulykiv.

Zásadní událost pro naši fi rmu přišla přibližně před 
deseti lety, kdy se díky důvěře majitele ACO výrobní 
závod rozšířil o Kompetenční centrum pro odvodnění 
budov s celosvětovou odpovědností. Díky tomu může-
me mít v České republice silná oddělení marketingu, 
produktového managementu, výzkumu a vývoje, bran-
dingu apod., která vytváří strategie pro mezinárodní 
ACO sesterské společnosti.

V průběhu let se samozřejmě neměnil pouze počet 
zaměstnanců, ale také výrobní technologie a  s  nimi 
spojené samotné výrobky.  

Vývoj a investice
Ve snaze o neustálé zlepšování, inovaci a vysokou 

efektivitu ve výrobě postupně zavádíme automatizaci 
a robotizaci a v průběhu let investujeme do nejnověj-
ších výrobních technologií. Díky tomu se nám neustále 
zvyšuje nejenom produktivita, ale i kvalita výroby.

V  neposlední řadě se nám daří zavádět principy 
tzv. štíhlé výroby a optimalizovat všechny výrobní a lo-
gistické procesy.

ACO PŘIBYSLAVSKÝ 
BĚH 2018
26. 5. 2018 8:30 – 16:00 hod

Areál sportoviště a koupaliště, ul. Česká, Přibyslav

info@pribyslavskybeh.cz      |     www.pribyslavskybeh.cz

PŮLMARATON, ŠTAFETA I ZÁVODY PRO DĚTI            PROGRAM PRO DĚTI I DOSPĚLÉ           OBČERSTVENÍ

V roce 2017 jsme proinvestovali více než 5 milionů 
euro do dalšího rozvoje ACO v ČR, což svědčí o velké 
důvěře, ale také závazku vůči majiteli ACO. 

Závod ACO Přibyslav dokončil např. dostavbu haly 
pro výrobu nerezu. Připraven je také plán rozvoje are-
álu v Přibyslavi v dalších letech. Na jaře letošního roku 
budeme např. stavět nové logistické centrum.

S  našimi výrobky se můžete setkat nejenom v  tu-
zemsku (např. Plzeňský Prazdroj), ale především 
v zahraničí. Skupina ACO je velmi aktivní v navazování 
dlouhodobých obchodních vztahů s našimi klíčovými 
zákazníky, což nám umožnuje prodávat do velkých po-
travinářských a nápojářských závodů jako je Coca-Cola, 
Heineken nebo Unilever. Kromě potravinářského prů-
myslu jsou naše produkty využívány především v sekto-
ru komerčních budov, jako jsou např. školy, nemocnice, 
hotely, banky, letiště a mnoho dalších.

ACO rodinná firma
Pyšní jsme nejenom na naše výrobky, ale především 

na naše zaměstnance. Čtvrtstoletí fi rmy je již kus lidské-
ho života… V průběhu let se ACO měnilo, vyvíjelo, rost-
lo.  Přišla spousta nových lidí, někteří naopak společnost 
opustili. Cítíme velký respekt před všemi 19 kolegy, kteří 
jsou s ACO od začátku celých 25 let i před těmi, kteří 
jsou tu dobu kratší, ale stali se mezitím skutečnými spe-
cialisty, vypracovali se a rostli zároveň s fi rmou. 

I při počtu více než 700 zaměstnanců si stále stojí-
me za naším statusem rodinné fi rmy. Nejen že u nás 
pracují celé generace místních rodin, ale i atmosféra 
na  jednotlivých odděleních je velmi přátelská. Tento 
fakt, že se zde lidé cítí opravdu dobře, máme ověřený 

z mnoha rozhovorů se stávajícími zaměstnanci, kteří 
jsou zde již zaměstnaní roky nebo jsou čerstvě přijati.

Firemní akce
ACO si na své rodinné kultuře velmi zakládá a pod-

poruje ji nejen velkými fi remními akcemi, ale také 
celoroční péčí o své zaměstnance. V roce 2017 jsme 
zahájili např. rozsáhlý projekt „ACO Zdravá fi rma“, 
ve  kterém budeme pokračovat   i  v  roce 2018, kdy 
budou naši zaměstnanci moci využít např. konzulta-
ce s nutričními poradci. Dnes jsou již samozřejmostí 
naše společné sportovní aktivity jako např. Vltava Run, 
Na kole Žďárskými vrchy, Dračí lodě, mezistřediskový 
turnaj ve  fotbale nebo turnaj ve stolním tenise. V  le-
tošním roce budeme společně s  městem Přibyslav 
opět hlavním pořadatelem 2. ročníku půlmaratonu 
ACO Přibyslavský běh. Ten se bude konat 26. 5. 2018 
v areálu městského koupaliště a na cyklostezce. V prů-
běhu celého dne bude připraven bohatý doprovodný 
program pro všechny věkové kategorie. U této příleži-
tosti ACO otevře své brány také pro veřejnost. Určitě 
si tuto událost nenechte ujít. Více informací se dozvíte 
na webu www.pribyslavskybeh.cz.

Charitativní činnost
Samozřejmě nezapomínáme ani na  charitativní 

činnost. Kromě našeho velkého projektu Šance do ži-
vota, ve kterém jsme společně s městem pořídili byt 
pro plnoleté svěřence odcházejících z  dětských do-
movů, podporujeme především děti ze speciální třídy 
při ZŠ Přibyslav a  plně jim hradíme plavecký výcvik. 
Dále sponzorujeme regionální sportovní kluby, školy 
a kulturní akce.

Hledáme nové kolegy
S  fi remní m růstem samozřejmě jde ruku v  ruce 

zvýšená potřeba náboru nových zaměstnanců. ACO 
Industries v  Přibyslavi v  současné době zaměstnává 
705 zaměstnanců na  stálý pracovní poměr. V  roce 
2018 bychom rádi navýšili počet na 750 zaměstnanců. 
Nové kolegy hledáme do výroby i do kanceláří. Více 
informací o nabízených pozicích naleznete na našich 
stránkách www.aco-industries.cz.

Zuzana Siwková

ACO slaví 25 let v Přibyslavi
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K Velikonocím, které budeme letos slavit už na přelomu března a dubna, patří veli-
konoční tajemství i velikonoční příběh. Pojďme si jeden takový, který začíná v našem 
městečku, a který se rozprostřel do času na třiapadesát let a do prostoru několika 
evropských zemí, vyprávět:

Kdo by jej neznal, obraz slavného Leonarda da Vinci? Kdo jej však opravdu zná? 
Proč je právě tento obraz tak slavný? Vždyť Posledních večeří Páně byly namalo-
vány desítky, ne-li stovky. Jaké je tajemství jednoho z nejslavnějších děl světového 
malířství?

Leonardo nebyl jistě první, kdo se pokusil zachytit klíčový příběh Evangelií2, kdy 
Pán Ježíš láme chléb a  odkazuje všem, kdo v  něho uvěřili a  uvěří, tajemství své 
Poslední večeře. 

To, co je na  jeho kompozici nové, je nejen dokonalá perspektiva, tehdy úplná 
novinka, dokonalé charakteristiky jednajících postav, ale především dokonalé zachy-
cení příběhu, ta dramatická reakce apoštolů na jeho zmínku: „Ještě dnes v noci mě 
jeden z vás zradí!“ Ptají se, každý po svém: „Jsem to snad já, Pane?“ 

Leonardo nepoužil osvědčenou techniku fresky, malby do  vlhké omítky, která 
vyžaduje rychlost a přesnost, ale namaloval rozměrný nástěnný obraz temperovými 
barvami na suchou omítku. To mu umožňovalo pracovat pomalu, několik let a místa 
na obrazu, se kterými nebyl spokojen, opravovat a přemalovávat. Zatímco fresky 
odolávají zubu času skvěle, Leonardův technický experiment nikoli. Za pouhých prv-
ních šedesát let své existence už poprvé velice zchátral. A později ještě mnohokrát. 
Přestál těžké časy a vydržel až do našich dnů, byť za cenu velké ztráty své technické 
kvality. Sílu příběhu a jedinečnost jeho obrazového vyjádření však chová dodnes.

Mé první setkání s tímto dílem pochází z první třídy. Přibyslavským knězem byl 
tehdy P. Jan Filip3. To on nám, prvňáčkům, před neuvěřitelnými pětašedesáti lety, 
vyprávěl nejen příběh o Kristově poslední večeři, o ustanovení svátosti Eucharistie4, 
o přípravě Jidášovy zrady a o začátku Kristova bolestného umučení, ale také příběh 
vzniku tohoto Leonardova uměleckého ztvárnění klíčové události dějin křesťanství. 

Vylíčil nám - v době, kdy vyprávění příběhů znamenalo nejen pro nás děti, ale 
i pro dospělé mnohem víc než dnes - legendu o tom, jak velký Leonardo da Vinci 
hledal v milánských krčmách a ulicích postavy, které měly posloužit jako modely pro 
jeho monumentální malířské dílo. Našel krásného mládence, jehož tvář i postavu 
uznal za  vhodnou k  vytvoření podoby samotného Pána. Peníze, které Leonardo 
mladíkovi zaplatil za  to, že mu stál modelem, se však staly počátkem jeho zkázy. 
Nešel ve stopách toho, komu na obraze propůjčil svou mladistvou tvář. Dostal se 
do špatné společnosti, kde se jeho náhlé zbohatnutí stalo příčinou jeho prudkého 
pádu do bídy a nemocí. 

Léta plynula. Leonardo velmi pomalu a s dlouhými přestávkami pracoval stále 
ještě na Poslední večeři. K dokončení díla chyběla už jen poslední postava. Jednou 
za noci potkal na ulici ubohého žebráka. V temných důlcích zapadlé oči, tvář vy-
hublá, chorobná a plná zášti. Tam, kde kdysi byla radost a krása, nyní jen ošklivost 
a  zoufalství. „To bude dokonalý model zrádného Jidáše!“, pomyslel si Leonardo 
a vzal toho člověka do své dílny. Ukázalo se, že předčasně zestárlý ošklivý muž je 
ten, kdo kdysi byl oním krásným mladíkem.

Take it or leave it.5 ... Se non e vero, bene trovato...6

Zajisté, je to jen legenda. Legendy však pro každého znamenají mnoho. Zvlášť 
v dětství. Příběh je jedním ze sedmi divů světa. Proto jsem nikdy toto vyprávění otce 
Jana Filipa nezapomněl a Leonardův obraz v mé mysli zůstával stále živý.

O patnáct let později jsem konečně poprvé uviděl v nějakém dobovém časopise 
fotografi i Leonardovy Poslední večeře Páně, která se tehdy - a potom dlouho zase 
ne - zveřejnit směla. „Nic zvláštního“, pomyslel jsem si. Technické nedokonalosti, 
které způsobil čas, byly v nemalém rozporu s tím, co jsem si jako dítě vysnil. 

Uplynulo dalších čtyřiadvacet let, než jsem mohl obdivovat rozměrnou kopii -  
Leonardovy Poslední večeře Páně  v chrámu Panny Marie u minoritů7 ve Vídni. Tato 
mozaika, nádherně barevná a nepoškozená, je sice technicky mnohem dokonalejší 
než originál, ale je to jen kopie.

Po dalších čtrnácti letech jsem s několika přáteli o jednom víkendu navštívil Milán 
a mohl si prohlédnout slavný originál. Pravidla jsou přísná. Nejen, že se nesmí foto-
grafovat, ale kvůli škodlivým změnám okolní teploty a vlhkosti je povoleno současně 
dílo zhlédnout jen skupinám po nejvýše patnácti lidech na pouhých patnáct minut. 
Rezervace je třeba si zajistit dlouhé měsíce předem.

Reálná scéna, reálný čas: 12. listopad 2006, Milano, Italia. Spolu se čtrnácti dalšími 
šťastlivci vstupuji do  slavné klášterní jídelny. Monumentální dílo bylo sice nedáv-
no restaurováno, ale poškození je i  tak značné. Obraz tohoto obrazu v mé mysli 
byl i  tentokrát mnohem dokonalejší. Přesto je scéna díla živá a  přesvědčivá. Vše 

1 Leonardo da Vinci, tempera na omítce, 460 x 860 cm, obraz dokončen 1498, refektář 
( jídelna) kláštera Santa Maria delle Grazie, Milán.

2 Evangelium (řecky euangelion, dobrá zpráva) je text pojednávající o  životě, smrti 
a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Čtyři evangelia jsou zahrnuta do Nového zákona, který 
obsahuje ještě další texty a je nedílnou součástí křesťanské Bible.  

3 Rodák přibyslavský (1911 - 1971), kněz, spisovatel, esperantista (mj. autor první-
ho česko - esperantského slovníku). Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Fi-
lip_(kněz). Autor knihy (mj.) ze svého dětství prožitého  v rodné Přibyslavi nazvané 
„Za vznešeným cílem“.

4 Eucharistie (řecky díkůvzdání) je vrcholem a ústředním bodem křesťanské bohoslužby. 
Připomíná se při ní Poslední večeře Ježíše Krista, při které ustanovil slavení nekrvavé 
oběti (na rozdíl od obětování živých zvířat v židovské tradici) chleba jako svého těla 
a vína jako své krve. Pojmem eucharistie se také označují chléb a víno proměněné při 
obřadu mše svaté. 

5 Berte nebo nechte být.
6 Není-li to pravda, je to dobře vymyšleno.
7 Od doby vlády Josefa II (1781 -91) mají Italové, žijící ve Vídni „svůj“ chrám  (Italienische 

Nationalkirche = italský národní kostel)  při Maria Schnee ( Maria Sněžná), Minoriten-
platz 2, Wien 1

8 Kolega z diplomatického sboru při Svatém stolci ve Vatikánu, kde jsem spolu s ním - 
a asi stovkou dalších  elitních diplomatů - působil ve prospěch České republiky v letech 
2003 - 2008

9 V té době se právě v celé Itálii i jinde ve světě promítala fi lmová verze kontroverzního, 
ba skandálního sci-fi  románu Dana Browna, „Da Vinci Code“ (= Šifra mistra Leonarda).

Leonardova Poslední večeře Páně.1 
v pohybu, jen klidný a důstojný Ježíš, po  jeho pravici apoštol Jan, vzrušená gesta 
apoštolů a konečně i Jidáš, jenž svírá v pěsti měšec, který už dříve přijal za zradu 
svého Mistra...

Ptám se řeckého kolegy Stavrose8 a jeho ženy Eleny, kteří ukazují jeden druhému 
jedno místo na obraze a cosi si šeptem vzrušeně sdělují: „Co je tam, přátelé, tak 
zvláštního?“  Stavros a Elena mi polohlasem, ale velmi důrazně říkají: „Přece ta žena 
s hlavou položenou na rameni Krista, hříšná Maria Magdalská !“ 

I oni mají svou legendu.9

Marně jim oponuji a jen připomínám to, co zajisté dobře vědí. Všichni Řekové - až 
na vzácné výjimky - jsou pravoslavní křesťané. 

„To je přece Jan, nejmladší z apoštolů. Právě proto je jeho tvář bez vousů a velmi 
jemná, téměř dívčí“. 

Nechápavé pohledy...

Tenkrát jsem naplno prozřel a poznal, jak mnozí lidé, bez rozdílu věku, pohlaví, 
vzdělání, společenského postavení i přesvědčení, nade vše milují skandály. 

Co s nudnou skutečností?

Skandál, senzace a akce je dnes to, co se počítá, co se čte, sdílí po sítích a na čem 
se vydělává.

A já na ně s velikonočním tajemstvím. 

To tak!
Pavel Jajtner, Velikonoce 2018

 Přibyslav  Foto: Karel Březina
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Letošní 100. výročí zrodu 
Československa je spjato se 
završením národní a  demo-
kratické revoluce. Konec prv-
ní světové války a rozpad Ra-
kouska-Uherska doprovodila 
republikánská porážka šlech-
ty, jejíž ekonomickou moc 
o  70 let dříve, v  roce 1848, 
nalomilo zrušené poddanství.

Vyhlášení Československé 
republiky v roce 1918 zasáhlo 
do života šlechty v českých ze-
mích pronikavým způsobem. 
První pozemková reforma 
citelně okrojila rozlohu dě-
dičné šlechtické půdy. Navíc 
byly okamžitě zrušeny feu-
dální šlechtické tituly. Demo-
kratická rovnost boř ila a zne-
hodnocovala staleté výsady. 
I  když společenská noblesa 
a  vážnost starobylých rodů  
zůstaly zachovány, nebylo 

snadné sžít se s novými poměry, neboť - jak počátkem roku v rozhovoru pro literár-
ní přílohu Salon deníku Právo zdůraznil historik a spisovatel Vlastimil Vondruška: 
„Šlechta se vždycky chovala odpovědně, navzdory tomu, že usilovala o majetek“.

Od záboru panství právě uplývá 95 let
Poslední hraběnkou v  Přibyslavi a  poslední majitelkou přibyslavského zámku 

a k němu přidruženého velkostatku byla Clotilda Festetics de Tolna. 
V závěru loňského roku uplynulo 70 let od jejího úmrtí. A v letošním roce uplývá 

95 let, co v důsledku Masarykovy pozemkové reformy v Přibyslavi (v roce 1923) 
pozbyla zámek a přilehlé polnosti (dnes jsou většinou v majetku akciové společnosti 
Osiva), v letech 1930-31 přišla také o lesy (dnes jsou většinou v majetku Lesního 
družstva obcí Přibyslavska). 

Vyvlastněné pozemky a lesy stát zaplatil - ovšem za cenu, kterou si sám určil, byla 
přibližně čtvrtinová oproti ceně tržní. 

Zámek v nedalekém Pohledu Clotildě Festetics de Tolna naopak zůstal až do kon-
fi skace v  roce 1945, teprve v  souladu s Benešovými dekrety přešel pod Národní 
pozemkový fond.

S dědečkem vyhynul rod Dietrichsteinů
Poslední přibyslavská šlechtična se narodila jako Clotilda Vilemína Marie Clam - 

Gallas 5. září 1859 v Liberci. Zemřela 8. listopadu 1947 ve Vídni jako poslední ze tří 
sourozenců; měla ještě sestru Eduardinu a bratra Franze. 

Otcem byl generál Eduard Clam - Gallas (nar. 14. května 1805) a matkou Clotilda 
Dietrichstein (nar. 26. července 1828). Mezi rodiči tedy byl poměrně velký rozdíl 
třiadvaceti let. 

Dědečkem ze strany matky byl Mauric (Mořic) Jan z Dietrichsteina. Jeho smrtí 
v roce 1864 mocná dynastie Dietrichsteinů po meči vymřela. 

Rodový erb Dietrichsteinů, kteří jsou bytostně spjati především s jihomoravským 
Mikulovem, méně již s Lipníkem nad Bečvou a dalšími místy, má podobu dvou za-
hnutých vinařských nožů a vedle ostrve starších Lichtenburků je součástí trojdílných 
znaků měst Přibyslav a Žďár nad Sázavou.

S uherským šlechticem neměla žádné potomky 
Clotilda se v  roce 1880 provdala ve  Vídni za  o  dvanáct let staršího uherského 

hraběte Antala Kálmána Festeticse de Tolna. Manželství trvalo 48 let. Clotilda man-
žela přežila o 19 let, po  jeho smrti žila nejen v Přibyslavi a v Pohledu, ale více již 
na východním pobřeží chorvatského poloostrova Istrie, v Opatiji.

Manželství, stejně jako manželství starší sestry Eduardiny, bylo bezdětné. Naopak 
sedm dětí měl její bratr Franz Clam - Gallas. Leč všechny byly dcery, takže jeho 
skonem rod po meči vyhynul.

Rodiče Clotildy Festeticsové, oba sourozence a manžela postupně představíme 
v dalších vydáních Přibyslavského občasníku. 

Ivo Havlík

 Autogram Clotildy Festetics de Tolna z roku 1881, 
to byla první rok vdaná za uherského šlechtice

 Clotilda Festetics de Tolna (1859 Liberec - 1947 Vídeň)

 O hospodářské budovy velkostatku u staré polenské silnice mezi Přibyslaví a Poříčím 
Clotilda Festetics de Tolna přišla v důsledku první pozemkové reformy v roce 1923, 

tedy před 95 lety                                                                                        Foto: Ivo Havlík

Poslední hraběnkou v Přibyslavi byla Clotilda Festetics de Tolna

V neděli 11. února 2018 
proběhl v Kulturním domě 
Přibyslav 3. ročník soutě-
že v  tvoření pomazánek. 
Soutěžilo se v  kategorii 
s masem, bezmasé a zvlášť 
v dětské kategorii do 12 let. 
Přihlášeno bylo celkem 43 
různých výrobků. Výherce 
vybírala porota ve  složení: 
Petr Adam, Ilona Kulhánko-
vá, Bohumil Kytlička, Edita 
Ouvínová, Lenka Stará, 
Radka Stehnová.

V  kategorii s  masem 
vyhrála Anna Svobodová 
s pomazánkou z pečeného 
masa. Mezi bezmasými 
zvítězila Kristýna Loužecká 
s  pomazánkou z  červené 
řepy. Dětskou kategorii ovládla Barbora Augustinová a  její pomazánka z krabích 
tyčinek. 

Cenu hlasující veřejnosti vyhrála Bohumila Bártová a  pomazánka se sušenými 
rajčaty a  balkánským sýrem. Vyhlášen byl i  nemladší účastník soutěže - Toníček 
Štefáček. 

Děkujeme moc všem sponzorům a pomocníkům při organizaci a těšíme se na po-
kračování soutěže v dalším roce.

Fotografi e ze soutěže i  výsledky a  fotografi e z  předchozích ročníků naleznete 
na www.den-d.estranky.cz

za realizační tým 
Hana Loubková, Václava Kytličková

Pomazánky – ohlédnutí za soutěží
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Jako každý rok, i letos jsme si koupili kalendář od dětí ze školy. Vždycky jsme byli rádi, 
že se děti zastavily a kalendář nabídly.

Ať byl jakýkoli, manžel říkal, je to pro školu, to se od těch dětí koupit musí. Prohlíželi 
jsme si kresbičky až doma. S úsměvem a posuzováním, že něco je zdařilé, něco méně.

Tak to bylo i letos, ale když jsem dolistovala k měsíci sedmému – tj. k červenci – přímo 
mě praštilo do očí nepřehlédnutelné datum – Česko 100 let – 1819!

Kalendář položený na stolku neušel pozornosti ani návštěvám. A bohužel, každý si 
toho července všiml. Poznámky byly různé, já se to snažila „jakoby omlouvat“, ale bylo 
mi řečeno, že tohle by žádný učitel přehlédnout neměl! No neměl! Chtěla jsem to přejít 
mlčením, ale jako na potvoru jsem teď v únorovém občasníku četla, že 23. 1. odpoledne 
byli v ateliéru oceněni úspěšní ilustrátoři školního kalendáře. Přeju to dětem velice, jen 
mě napadlo, jestli byli odměněni také učitelé? A  mimo to: r. 1918 vznikla republika 
Československá. Na  několika listech v  kalendáři to je. Česká republika vznikla až 
1. 1. 1993. Měli by to učitelé dětem vysvětlit.

M. Voralová

Školní kalendář – Vše nejlepší republiko!
V. Křivan: Rákosníčci kraje Vysočina. Projekt přírodní rozmanitost Vysočiny. 

Kněžice 2017, str. 16.
...Donacia springeri J. Müller, 1916. Podle údajů ze zahraničí oligofágní druh, 

indikátor 1. stupně. V rámci celé Evropy jeden z nejvzácnějších a velmi lokálně 
se vyskytujících rákosníčků, který může být zaměňován s  minimálně dvěma 
dalšími druhy (D. impressa, D. thalassina ). U nás je známý pouze jediný dokla-
dový exemplář z Přibyslavi (J. Bechyně lgt., coll. NMPC) bez uvedení data sbě-
ru. Nález lze však datovat na základě literárního publikování (Bechyně 1945) 
do období 2. světové války. Nejbližší lokality k České republice jsou v Německu 
( jezera v Bavorsku) a Rakousku (okolí Innsbrucku). Není vyloučeno, že u nás 
mohou stále přežívat izolované populace v přírodně zachovalých biotopech...

(Dne 9. března uplyne již 45 let od úmrtí vědce světového významu RNDr. J. 
K. Bechyně)

J. Ledvinka, ml.

Na prahu nové běžecké sezóny
Loňská sezóna nebyla věru tak úspěšná, co se týče medailových umístění, 

jako ty předcházející. Nebyly překonány ani tři rekordy místních atletů z  let 
minulých, které si připomeňme: ½ maraton: 1:25:39 - r. 2014, maraton: 3:11:18 
- r. 2014, 129 km: 16:01:43 - r. 2016. Naproti tomu byla sezóna okořeněna 
prvním ročníkem velice dobře zorganizovaného ACO Přibyslavského běhu, 
kterým se Přibyslav zařadila mezi taková města jako Havlíčkův Brod, Jihlava, 
či Olomouc. Účast 78 běžců v hlavním závodě na prvním ročníku je vynikající 
a  je moc dobře, že se již můžeme těšit na druhý ročník. Ne všichni ale touží 
po vítězství. Hlavně my starší, kteří už máme poličky přeplněny nejrůznějšími 
poháry, jsme rádi spíše za pěkný zážitek. Tak 
by snad každý z nás mohl dlouze vyprávět, 
já osobně např. o tomto: Na startu jednoho 
závodu se ke mně postavil známý kardiochi-
rurg MUDr. Jan Pirk. Shodou okolností jsem 
se jen několik týdnů před tímto závodem 
dozvěděl, že jeho pradědeček MUDr. Julius 
Pick (*1856) působil v Přibyslavi jako lékař. 
Nejprve několik měsíců v  roce 1881 a pak 
znovu od konce roku 1882 do května 1885, 
kdy učinil poslední vlastnoruční záznam 
v knize zemřelých a odešel na jiné působiš-
tě. Autor řady odborných článků i několika 
knih se později stal vrchním zdravotním 
radou v Teplicích. 

J. Ledvinka, ml. (foto)

Opakování je matka moudrosti
Nedávno jsem v Přibyslavi zaslechl informaci, že prý existuje ještě jedna obec 

se stejným jménem. Trošku jsem se „novince“ musel pousmát, neboť již v roce 
2006 jsem se tímto tématem zabýval. 

Je to k neuvěření, ale ve sčítání z r. 2001 (vydáno ve Statistickém lexikonu 
v  r. 2005) existovaly 3 Polné, 3 Dobré, 4 Přibyslavice a  taktéž 3 Přibyslavi. 
Ve Statistickém lexikonu z r. 1955 (údaje z roku 1950) je uvedeno dokonce 5 
Přibyslaví. Jelikož opakování je matka moudrosti, tak si tyto 4 vesničky stručně 
připomeňme. Pro úplnost dodejme, že pátá ves byla před dávnými lety přejme-
nována. A  jako zajímavost ještě uveďme osadu Přibyslavské předměstí v našem 
městě datovanou k r. 1869, v dalších letech se jako osada neuvádí.
1. Přibyslav ležela na cestě mezi Trojany a Kalištěm, pošta Dolní Dvořiště. Ještě 
v r. 1950 zde žilo 20 obyvatel. Vysídlena po r. 1955, dnes pastviny.
2. Přibyslav byla vzdálena 5 km od Rožmitálu na Šumavě, založena ve 14. stol. 
V r. 1950 zde žilo16 obyvatel v 8 domech. Osada jako samostatná již neexistuje, 
připojena k vedlejší obci. (P.O. 10/2006)
3. Přibyslav leží 3 km od Nové Paky, první zmínka pochází z roku 1654. V r. 2001 
zde žilo 41 obyvatel ve 39 domech. (P.O. 09/2006)
4. Přibyslav je rozložena 3 km od Nového Města nad Metují. První zmínka o obci 
je z r. 1358, v r. 2010 zde žilo 189 obyvatel. Název obce je po sestře knížete 
Václava Přibyslavi. Ta byla dcerou Drahomíry z  kmene Stadoranů, kde bylo 
jméno Přibyslav velmi užívané. Sídelním místem tohoto kmene byla Přibyslav 
v Meklenbursku a také poslední kníže porobený Němci se jmenoval Přibyslav. 
Přezdívkou této Přibyslavi je Bačalanda. Snad prý kdysi sídlil ve vesnici ovčák 
bača jménem Landa. Za  II. sv. války hrozilo obci vypálení a  postřílení všech 
mužů. Muže již shromážděné na popravu zachránil Němec, který byl zrovna 
u starosty. Je hezké, že se s touto vesničkou navázaly kontakty. Zástupci obce 
opět rádi přijedou k nám na Pyrocar. (P.O. 09/2007)

 J. Ledvinka, ml.

Přibyslav v literatuře (65)

 MUDr. Julius Pick (*1856)

 Vážení hudbymilovní přátelé,
v neděli 18. března 2018 v 16:00 hodin se v Kulturním domě v Přibyslavi uskuteční 

mimořádný pěvecký koncert. Na jednom pódiu vystoupí ta nejlepší pěvecká čísla 
z celého havlíčkobrodského okresu.

Opět budete mít příležitost vychutnat si výkon Přibyslavského příležitostného 
sboru. Těleso složené z žáků a příznivců paní učitelky Evy Bechyňové jste zatím mohli 
slyšet pouze na koncertě k její poctě v listopadu loňského roku.

Dívčí pěvecký sbor Prímadonky poprvé na veřejnosti přednese soutěžní repertoár, 
se kterým se na jaře chystá na dvě celostátní sborové soutěže.

Sborová čísla doplní vítězové okresního kola Pěvecké soutěže ZUŠ v  sólovém 
a komorním zpěvu. 

Klavírního doprovodu se opět ujmou Šárka Baštová a Hana Loubková.
Za všechny účinkující se na setkání s Vámi těší

Michaela a Ondřej Štefáčkovi
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38. ROČNÍK TURISTICKÉHO POCHODU 

JARNÍ VYSOČINOU 
Po stopách KHB se záznamníkem TTO Havlíček 

23.-25. března 2018 
 

PÁTEK: Městská trasa IVV v Havlíčkově Brodě (10 km) - individuální účast 
 

SOBOTA: Havlíčkův Brod, Městský úřad, ulice V Rámech  (GPS: N 49°36.335, E 015°34.719) 
 Start: 6.00 - 10.00 / Cíl: do 20.00 (60 km až do 22.00) / Trasy: 10, 15, 20, 35, 42, 50 a 60 km  
 

 Přibyslav, Infocentrum, Bechyňovo náměstí 45  (GPS: N 49°34.623, E 15°44.399) 
 Start: 7.00 - 10.00 / Cíl: do 17.00 / Trasy: 10, 15, 20, 25, 35 a 42 km 
 

 Havlíčkova Borová, Rodný dům K.H.Borovského  (GPS: N 49°38.098, E 15°46.847) 
 Start: 8.00 - 10.00 / Cíl: do 17.00 / Trasy: 10, 15 a 25 km 
 

 Velká Losenice, Infocentrum, čp. 256  (GPS: N 49°34.957, E 15°49.990') 
 Start: 8.00 - 10.00 / Cíl: do 16.00 / Trasy: 10, 15 a 30 km 
 

NEDĚLE: Havlíčkův Brod, Městský úřad, ulice V Rámech  (GPS: N 49°36.335, E 015°34.719) 
 Start: 8.00 - 10.00 / Cíl: do 15.00 / Trasy: 10, 20 a 30 km 
 

STARTOVNÉ: Dospělí - 30 Kč / Členové KČT - 25 Kč / Děti (do 15 let) - 10 Kč / Městská trasa IVV - 10 Kč 
 V ceně startovného je zahrnutá turistická vizitka akce (neplatí pro městskou trasu) 
 

DOPROVODNÝ PROGRAM: 
 

Pátek:  Geocachingový event (setkání) turistů s místní geokomunitou v Havlíčkově Brodě  
 17.00 - 18.00 v místě startu (také možnost vydávání ocenění IVV za městskou trasu)   
 

Sobota:  Muzeum (rodný dům) KHB v Havlíčkově Borové – zdarma 
 Muzeum Vysočiny v Havlíčkově Brodě – 50 % sleva 
  Doprovodný kulturní program v Havlíčkově Brodě - PŘEKVAPENÍ! 
 

TTO HAVLÍČEK:  Plnění podmínek možné po celý víkend - v sobotu bude možné navštívit a splnit až 8 míst  
 (3 povinná a 5 volitelných míst). Nové záznamníky lze získat na všech startech, potvrzování  
 splněných záznamníků výhradně v Havlíčkově Brodě. 
 

Razítka IVV:  K dispozici v Havlíčkově Brodě, sobotní trasu budeme potvrzovat také v Přibyslavi 
 Razítko za městskou trasu si po splnění podmínek můžete vyžádat po celý víkend 
 

UBYTOVÁNÍ:  V tělocvičně ZŠ ve Štáflově ulici, ve vlastních spacích pytlích 50 Kč/noc. Ubytování je možné  
 od pátku 17.00 do neděle 12.00, přihlášky nutné do 10.3.2018. Ubytování na lůžku nezajišťujeme. 
 

Další informace o pochodu a možnostech ubytování získáte na adrese hlavního pořadatele pochodu: 
Vladimír Maršík, 582 71 Dolní Krupá 32, tel: 736 754 181, e-mail: vladimirmarsik@seznam.cz 

 

Pravidelné aktualizace a detailní popis tras naleznete na našich webových stránkách: 

www.kcthavlicek.cz 
 

O víkendu 23. - 25. března se uskuteční 38. ročník 
turistického pochodu Jarní Vysočinou, který pořádá 
odbor KČT Havlíček Havlíčkův Brod. Letošní ročník 
věnovali pořadatelé odkazu Karla Havlíčka Borov-
ského a  rádi by návštěvníky turistické akce přivedli 
do všech významných „havlíčkovských“ míst v regionu.

„Abychom dokázali všechna čtyři místa během jedi-
né akce propojit, požádali jsme dotčená města a obce 
o  pomoc a  spolupráci. Naši prosbu nikde neodmítli 
a navíc se k našim plánům postavili velmi iniciativně. 
A tak poprvé v historii bude mít náš pochod čtyři vo-
litelná místa startu a cíle - v Havlíčkově Brodě, Havlíč-
kově Borové, Přibyslavi a ve Velké Losenici. K dispozici 
budou tři informační centra a dvě muzea,“ představu-
je plány organizátorů zástupce KČT Havlíček Martin 
Pluhař.

Především v sobotu 24. března bude celý region do-
slovně na nohou. Pořadatelé očekávají několik stovek 
účastníků z  celé republiky i  ze zahraničí (pochod je 
zařazený do  mezinárodního turistického kalendáře) 
a nabízejí jim účast na trasách od deseti do šedesáti 
kilometrů.

„Především však myslíme na místní turisty a poten-
ciální zájemce o  turistiku, kteří by si rádi atmosféru 
pochodů vyzkoušeli. Pochod, to nejsou žádné závody 
a  soutěžení o  medaile, to je především radost z  po-
hybu, odpočinek v  přírodě a  radost z  překonávání 
přirozené lidské lenosti,“ vyzývá k  účasti Martin Plu-
hař. „Každý účastník na  každém ze startovních míst 
dostane možnost výběru z  několika variant a  záleží 
jen na  něm, jak si věří a  jakou délku trasy zvolí. Pro 
pohodovou procházku doporučujeme okruhové trasy 
v  základní délce deseti kilometrů, které jsou vhodné 
především pro nováčky, rodiny s dětmi a seniory.“

V  cíli pak každý účastník pochodu obdrží diplom 
s  potvrzením ušlapaných kilometrů a  malou pozor-
nost. K  příležitosti pochodu bude vydána turistická 
vizitka a chystá se doprovodný program. A kde bude 
možné získat aktuální informace? 

„Samozřejmě nejlépe na našich internetových strán-
kách kcthavlicek.cz, které pravidelně aktualizujeme, 
a poslední týden před pochodem lze očekávat aktua-
lity prakticky každý den. Doporučujeme prostudovat 
propozice pochodu, které jsou umístěné na webu už 
nyní, a především pak podrobné popisy tras, které bu-
dou k dispozici minimálně dva týdny před pochodem. 
Nabízíme také možnost individuálního naplánování po-
chodu - místo startu se nemusí shodovat s místem cíle 
a trasu lze upravit každému na míru. Zájemci se na nás 
mohou obracet také pomocí  e-mailové pošty a případ-
ně i telefonicky. Kontakty jsou uvedené na našich strán-
kách a na propozicích,“ uvádí závěrem Martin Pluhař. 

Martin Pluhař

Jarní Vysočinou
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18. 3. 2018 – LIGA VYSOČINY PŘÍPRAVEK 
09:00-12:00 SPORTOVNÍ HALA PŘIBYSLAV 
 
ÚČASTNÍCI TURNAJE: 
     SK JUVENIS PŘIBYSLAV 
     ASK Bystřice n. P. 
     Florbal Telč 
     Hippos Žďár nad Sázavou 
     Pacovští Honzíci 
 

PARTNEŘI AKCE: 

    

VSTUP VOLNÝ – PŘIJĎTE FANDIT !!! 

 



Osobní BŘEZEN 2018Str. 22



Str. 23OsobníBŘEZEN 2018





Str. 25InzerceBŘEZEN 2018

 

SlámaChov   

Od 1. 3. 2018 přijímáme objednávky na roubované okurky. 

Prodej sazenic – rajčata, papriky, cukety, tykve, bylinky a jiné. 

Těšíme se na Vás! 

SlámaChov 

krmiva * potřeby pro chovatele, rybáře, zahrádkáře 

Bechyňovo náměstí 63 

 

205
kód pojišťovny

810 800 000
www.cpzp.cz

cpzp.cz/sport 

Více informací na cpzp.cz/programy

Podepište registraci k ČPZP do 31. 3. a čeká na vás až:
Pro začátek 700 Kč na sport

 1 500 Kč na očkování      
 3 000 Kč pro maminky a miminka      
 1 000 Kč na plavání pro děti

Váš podpis 
dokáže zázraky
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LAHŮDKY – PEKAŘSTVÍ 
Bechyňovo náměstí 3, PŘIBYSLAV 

PŘIJĎTE SI K NÁM NAKOUPIT, POSEDĚT… 
Čerstvé pečivo, sladké pečivo, cukroví,   
chlebíčky, obložené bagety, 
saláty, pomazánky, jogurty, 
hotová jídla, káva, čaj, 
domácí sladké koláče, cukroví  
NOVINKA – KVÁSKOVÉ CHLEBY  

PONDĚLÍ – PÁTEK 5 30 h. – 16 30 h. 

Nabízím individuální lekce, hry na zobcové flétny a příčné flétny 

                                                            Výuka pro začátečníky a pokročilé 5 až 15 let 
                         Výuka může probíhat u Vás doma nebo učitele 

                                Pavla Ondráčková 

                                                        TEL: 723 685 433 

Do penzionu v Oudoleni hledáme 
Hospodyni - kuchařku 

 

náplň práce: příprava snídaní a večeří 
jednou za 14 dní práce o víkendu, ubytování hostů 

 

nástup: 4 - 5 měsíc/2018 
 

Vhodné pro osoby na MD, RD, pro aktivní důchodce,  
možná dohoda standartního pracovního poměru 

 

Tel. kontakt: p. Hájek 739274167 
 

Životopis a nabídky zašlete na email:  
chalupakh@seznam.cz 

Natálie Sobotková

tel.: +420 723 258 275

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 hosti ny, 
fi remní večírky, rauty, promoce atd.

  Uvaříme, přivezeme, obsloužíme

  Jaromír Křesťan, tel. číslo 736 764 158
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TURISTICKÁ SEZÓNA 2018 
Pro zajištění letního provozu 

v informačním centru a na věži 

červen – září 
nabízíme  

MOŽNOST BRIGÁDY  
pro studenty starší 18 let nebo seniory 

 
Nutností je 

příjemné vystupování, znalost práce na PC, 
chuť naučit se něco z historie a o turistických zajímavostech 

nejen našeho města a jeho okolí. 
 

bližší informace: KZM Přibyslav 
Zdeňka Valnerová, tel. 569 484 257, 739 447 386 

e-mail:knihovna@pribyslav.cz 
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březen 2018
KZM Přibyslav
I N F O R M U J E

– od 1. března 2018 Březen měsíc čtenářů/viz plakát Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. března 2018 Burza knih – sleva až 100 % Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. března 2018 Radost v barvě/ Josef Saska – výstava Janáček galerie Janáček galerie Přibyslav
– 3. března 2018 v 17.00 h. Dukátová skála/ fi lm pro děti Kulturní dům KZM Přibyslav
– 5. března 2018 od 8.30 h. V knihovně si můžeme i hrát Kurfürstův dům KVC Harmonie, KZM Přibyslav
– od 5. března 2018 Rozmísťování kontejnerů na bioodpad/dle rozpisu Město Přibyslav Mě Ú Přibyslav
– 7. března 2018 Radost v barvě/ Josef Saska – ukončení výstavy Janáček galerie Janáček galerie Přibyslav
– 7. března 2018 Karneval v Domečku Domeček Tyršova ul. KVC Harmonie Přibyslav
– 8. března 2018 v 16.00 h. Olga Havlová/vernisáž výstavy Kurfürstův dům VDV Praha, KZM Přibyslav
– 8. března 2018 v 17.00 h. Beseda – Olga Havlová Sál radnice VDV Praha, KZM Přibyslav
– 10. března 2018 ve 13.30 h. Dětský karneval Sokolovna TJ Sokol Přibyslav
– 10. března 2018 v 17.00 h. I. Budweiserová – Mozaiky/vernisáž výstavy Janáček galerie Janáček galerie Přibyslav
– 10. března 2018 v 19.00 h. Koncert I. Budweiserové Kulturní dům KZM Přibyslav
– 11. března 2018 od 13.30 h. Pexesový turnaj/viz plakát Kulturní dům Utín SDH Utín
– 11. března 2018 v 16.30 h. O princezně, která chtěla všechno hned/divadlo Kulturní dům Utín SDH Utín
– od 14. března 2018 Sběr papíru pro děti/dle plakátu MŠ Bezručova MŠ Přibyslav
– 15. března 2018 ve 14.00 h. Velikonoční posezení u kávy/ pro členy SPCCH Sál radnice SPCCH ČR ZO Přibyslav
– 16. března 2018 od 14.30 h. Dílnička pro všechny Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 17. března 2018 v 19.30 h. FK – The Florida Project/fi lm; Mango Sheikh/koncert Kulturní dům FK, KZM Přibyslav
– 18. března 2018 od 9.00 h. Florbal – Liga Vysočiny přípravek Sportovní hala SK Juvenis Přibyslav
– 18. března 2018 v 16.00 h. Pěvecký koncert Kulturní dům KZM Přibyslav
– od 19. března 2018 Burza oblečení a potřeb pro děti/viz plakát Starý špitál KVC Harmonie Přibyslav
– 19. března 2018 od 13.30 h. Vybírání daňových přiznání Sál radnice Mě Ú Přibyslav
– 22. března 2018 v 16.00 h. Koncert žáků ZUŠ Sál ZUŠ ZUŠ Přibyslav
– 22. března 2018 od 17.00 h. Přehrávka žáků akordeonové třídy Sál ZUŠ ZUŠ Přibyslav
– 24. března 2018 v 7.00 h. Pochod jarní Vysočinou/viz plakát Vysočina KČT Havlíček Havlíčkův Brod
– 24. března 2018 odpoledne Svátost smíření (velikonoční sv. zpověď) Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 24. března 2018 14.00; 15.30 h. Kašpárek a Šmidra/ loutková pohádka Kulturní dům Přibysl. pimprlata, KZM Přibyslav
– 24. března 2018 v 17.30 h. Laskominy – křest CD Himbeere Brombeere/viz plakát Kulturní dům Himbeere Brombeere, KZM Přibyslav
– od 25. března 2018 Nastavení letního času ČR ČR
– 25. března 2018 od 9.00 h. Dvanáctiboj Junior/2. disciplína ZŠ Přibyslav MS  ČČK Přibyslav
– 27. března 2018 ZŠ – ředitelské volno ZŠ Přibyslav ZŠ Přibyslav
– 28. března 2018 ZŠ – ředitelské volno ZŠ Přibyslav ZŠ Přibyslav
– 28. března 2018 od 13.30 h. Vybírání daňových přiznání Sál radnice Mě Ú Přibyslav
– 29. března 2018 v 18.00 h. Zelený čtvrtek – mše svatá Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 30 března 2018 Státní svátek ČR ČR
– 30. března 2018 v 15.00 h. Velký pátek – křížová cesta a obřady Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 31. března 2018 v 17.00 h. Sněhová královna/fi lm pro děti Kulturní dům KZM Přibyslav
– 31. března 2018 v 19.00 h. Bílá sobota – Velikonoční vigilie Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 31. března 2018 v 19.30 h. Zahradnictví – Nápadník/fi lm Kulturní dům KZM Přibyslav
– 1. dubna 2018 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně/mše sv. dle rozpisu Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 2. dubna 2018 Pondělí velikonoční/mše sv. dle rozpisu Farní kostel ŘKF Přibyslav/ p y


