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MÍSTOSTAROSTA NA RADNICI

každé PONDĚLÍ od 14 hodin

Schůzky je možné si domluvit i mimo tuto dobu

tel.: 728 264 579; e-mail: omesm@pribyslav.cz

V poslední říjnové dny jsme oslavili 100 let od vzniku samostatného státu Čechů 
a Slováků. Přesto, že již nežijeme v Československu a naše národy žijí každý v sa-
mostatném státě, slavíme datum 28. října jako jedno z nejvýznamnějších v dějinách 
naší existence. Na  počátku vzniku našeho státu stál jeden z  největších konfl iktů 
v dějinách lidstva, utrpení milionů lidí a obětování se mnoha českých mužů, kteří 
padli na obou stranách konfl iktu. Jedním z politicky nejzásadnějších důsledků první 
světové války byl právě vznik Československa. Dvěma nezastupitelnými podmínkami 
pro jeho vznik byl aktivní přístup české a slovenské diplomacie v zahraničí a úspěšné 
působení Československých legií ve válečném konfl iktu a tím předznamenání vzniku 
armády nového státu. 

Ač se nám to může zdát v dnešní době, která je ve střední Evropě bez rozsáhlých 
válečných konfl iktů, nadsazené, považuji tyto dvě složky existence našeho státu stále 
za ty nejdůležitější. Žijeme ve světě, který je globálně propojený a mnohé skuteč-
nosti se v něm mění ze dne na den. Milujme svoji zemi jako svůj domov a buďme si 
vědomi, že základem pro její samotnou existenci je schopnost ji bránit a zároveň mít 
dobré vztahy se svými sousedy, ale i dalšími zeměmi. 

Jakým způsobem pak v ní budeme žít je zcela na nás. Každý den zkusme najít 
maličkost, kterou můžeme změnit, či posunout dál. Buďme si vědomi, že život máme 
především ve svých rukou. Může nás soužit mnoho starostí, můžeme mít mnoho 
objektivních důvodů, proč některé věci nezvládáme, přesto máme ale povinnost vůči 
sobě samým, vůči svému městu i vůči své zemi pracovat především sami na sobě. 
A pomáhejme tam, kde je to třeba, nevzdávejme se přirozené pomoci člověku v nou-
zi v nejbližším okolí, nepřenášejme tuto zodpovědnost na stát. Jenom tak zůstane 
naše město naším městem a naše země naší zemí.

Dnes, kdy dostáváte tento občasník do ruky, bude už zřejmě po ustavujícím za-
stupitelstvu města. Nedá mi to, abych ještě na tomto místě nepoděkoval za velkou 
podporu, které se mi od vás dostalo v těchto komunálních volbách. Vaše důvěra 
byla pro mne velkým dárkem ke stému výročí vzniku československého státu. Práce 
pro vás mne naplňuje a dělá mi radost. Budeme se dál potkávat, určitě spolu často 
povedeme spory, budeme řešit problémy a konfl ikty, protože takový je náš život. 
Budu rád, když se v těch starostech všedního dne naučíme vážit si jeden druhého; 
každý z nás stojí za trochu důvěry.

Žijeme v malém městečku, kde k sobě máme velmi blízko a možná proto příliš 
často vidíme jeden na druhém to negativní. Přesto ale každý jeden z nás má v sobě 
něco, zač může být vážen a obdivován. Všímejme si na lidech těchto věcí a živme je, 
naučme se děkovat, mějme nadhled nad lidskými chybami. 

S nadcházejícím podzimním a zimním obdobím přichází také čas, kdy je třeba za-
jistit vytápění objektů všeho druhu. Každý z nás má samozřejmě na starosti vytápění 
svého obydlí. Mějme prosím na paměti možná rizika v případě zanedbání potřebné 
údržby, technické kontroly a revize kotlů včetně spalinových cest (kouřovodů, komí-
nů). Další zodpovědností je usilovat o to, aby při vytápění kouř a spaliny nepůsobily 
omezení našemu okolí. 

Nešikovnost nebo lhostejnost?
Je škoda, že každou topnou sezónu se setkáváme se stížnostmi, že z důvodu kou-

ře není možné větrat nebo sušit prádlo a podobně. Věřím tomu, že pokud máme 
kotel (tzv. lokální topeniště) v požadovaném technickém stavu, pak je možné při 
vynaložení určitého úsilí topit tak, abychom kouřem nikoho neomezovali. Důležitým 
faktorem je samozřejmě také topivo, které používáme. Velkým problémem může být 
například i dřevo, které je na první pohled vhodným palivem, avšak pokud je mokré, 
do kamen rozhodně nepatří.

Naše zdraví
V  případě, že tento příspěvek alespoň trochu splnil svůj zamýšlený charakter 

předejít štiplavým a nedýchatelným dýmům ve městě, byl bych za to vděčný. Sobě 
i všem občanům Přibyslavi přeji v topné sezóně čisté ovzduší. Děkuji všem, kteří se 
snaží o ohleduplnost ke svému okolí a nezamořují ovzduší v našem městě. Tak dávají 
na jevo, že myslí na zdraví svoje i těch druhých.

Michael Omes
místostarosta města

100 let od vzniku samostatného státu Čechů a Slováků

Čisté ovzduší a topná sezóna

Omluva 
V minulém čísle Přibyslavského občasníku jsme v článku pana starosty Kama-

ráda nesprávně přepsali „Lesní družstvo obcí“ na „Lesní družstvo obcí Přibyslav-
ska“. Velice se omlouváme za tuto naši chybu. 

Redakce PO

Dovolím si tento článek skonči t slovy, která jsem už jednou nedávno použil: „Měj-
me radost z odpovědnosti, protože odpovědnost a možnost volby nám přináší svo-
bodu a možnost napravit svoji chybu, oproti totalitě a autoritářství, ve kterých nám 
vládnou neomezení vůdci bez chyb.“

Martin Kamarád
starosta města
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František Němec – in memoriam
Byl rodákem z nedaleké obce Hřiště, kde se narodil 5. ledna 1882. Vyučil se v Jih-

lavě řezbářem a následně odešel za dalším studiem do Prahy. V letech 1903-1912 
absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze, v ateliéru Josefa Václava Myslbeka 
a stal se akademickým sochařem. Nadějnou uměleckou dráhu ale tragicky přeťala 
první světová válka. V červenci 1914 byl povolán na východní frontu, ale už v září 
padl do ruského zajetí. Ovšem ani v zajateckém táboře u Kazaně nezůstal nečinný. 
Celou dobu kreslil, modeloval a sochařil. Na jedné z tamních výstav byla jeho práce 
vybrána jako nejlepší a získala první cenu. Byl do poslední chvíle optimistický a věřil, 
že se zdráv vrátí zpátky do Čech. Bohužel se tak nestalo. Jako jeden z pětačtyřiceti 
(45) Čechů padl ve významné bitvě u ukrajinského města Bachmač 10. března 1918.

Marie Henzlová
se stala tradiční účastnicí v  letošním roce již 20. ročníku Výstavy ovoce, zeleniny, 
medu a brambor Přibyslavska. Její výstava perníkových chaloupek a perníčků, kaž-
doročně zaměřená na jinou tématiku. V perníkářské práci se také odráží její povolání 
učitelky v mateřské škole a celoživotní láska k dětem. Jen stěží si lze představit počet 
hodin, které paní Henzlová věnuje výrobě perníčků na výstavu, její přípravě a účasti 
samotné a také samozřejmě přemýšlením nad tématy. Paní Marie Henzlová byla také 
dlouhá léta aktivní členkou Sboru pro občanské záležitosti města Přibyslav, zejména 
při vítání občánků a gratulacích občanům při významných životních jubileích. 

Cena je udělena za obětavou práci ve společenské oblasti.

Jitka Němcová
Od roku 1982 pracuje jako učitelka hry na housle a po dlouhá léta vedla pobočku 

Základní umělecké školy v Přibyslavi, kde také celý život bydlí. Vychovala v našem 
městě velké množství hudebníků několika generací. Mnozí její žáci hrají také v or-
chestrech po celé republice. Díky její ochotě a obětavosti při organizaci koncertů 
měli mladí přibyslavští houslisté možnost zahrát si se slavnými hudebníky, například 
Gabrielou Demeterovou, Jaroslavem Svěceným, Pavlem Šporclem, Bohuslavem Ma-
touškem či Václavem Hudečkem.

Vyučovala přes 150 houslistů. Je držitelkou českého rekordu z roku 2008 „Nejvíc 
společně hrajících houslistů“, když na koncertě zahrál 57 členný houslový soubor. 
Získala rovněž první místo v  soutěži Kraje Vysočina s  názvem Skutek roku, a  to 
v  oblasti poradenství, osvěty a  vzdělávání. S  městem Přibyslav pak dlouhodobě 
spolupracovala jako houslový doprovod při sňatečných obřadech či vítání občánků. 
Cena města Přibyslav je udělena za celoživotní dílo v kulturní oblasti.

Ladislav Koča
Narodil se v Kyjově u Hořepníku, po ukončení základní devítileté školy absolvo-

val Zemědělskou školu v Humpolci. Od roku 1953 pracoval v Přibyslavi a posléze 
v Dlouhé Vsi jako vedoucí hospodářství Státního statku Havlíčkův Brod. Od roku 
1974 začal včelařit v našem regionu. V lednu 1995 byl zvolen do funkce jednatele 

Základní organizace svazu včelařů, kterou zastával celých 20 let. V této době praco-
val i v Okresním výboru českého svazu včelařů. Jeho organizační a administrativní 
talent mu pomohl překonávat překážky a  zavádět nové metody v  léčení roztoče 
varoa destruktor. Dodnes je nápomocen s léčením včelstev a aktivně se jím zabývá. 
Zpracovává vzorky celé organizace pro Státní veterinární ústav. Svým čestným, 
upřímným a laskavým přístupem si získal oblibu všech členů. V průběhu jeho pů-
sobení ve funkci jednatele přišlo do organizace mnoho mladých členů, kteří začali 
včelařit. Svým vystupováním a přístupem k hospodaření a ochraně přírody se za-
sloužil, že dodnes v  provozu Dlouhá Ves používají přípravky na  ochranu rostlin 
šetrné k přírodě.

Pavel Loužecký
Je dlouholetým členem Aeroklubu Přibyslav, úspěšným reprezentantem České 

republiky v  bezmotorovém létání a  několikanásobným mistrem Evropy v  tomto 
sportu. V roce 2017 na reprezentačním větroni LS-8 vyhrál mistrovství Evropy v ka-
tegorii Standard a získal zlatou medaili před Nizozemcem Kuijpersem a Polákem 
Matkowským. Na celém kontinentě tak svými vynikajícími výsledky propaguje i při-
byslavské letiště. Věnuje se rovněž výchově mládeže v plachtění.

Anna Šauerová
Je přibyslavskou patriotkou. Kromě období středoškolských studií a krátké doby 

zaměstnání v nedalekém Žďáru nad Sázavou, žije a pracuje celý život v Přibyslavi.
Od mládí se s nadšením věnuje kulturnímu dění v našem městě a doslova vášní se 

pro ni stalo ochotnické divadlo, které má u nás dlouholetou tradici. Od roku 1997 se 
naplno věnuje jeho režii a každý rok připravuje novou inscenaci, v uplynulém roce 
2017, tedy jubilejní dvacátou. Soubor se pod jejím vedením rozrostl do úctyhod-
ného počtu 55 herců a stal se doslova fenoménem v našem malém městě i v jeho 
širokém okolí. Pro nejprve bezejmenný soubor si herci společně zvolili název Furiant. 
Od roku 2003 působí pod hlavičkou příspěvkové organizace Kulturní zařízení města 
Přibyslav. Vedení souboru se věnuje výhradně ve svém osobním volnu.

Cena města Přibyslav je udělena za dlouholetou nezištnou aktivní činnost v kul-
turní oblasti.

Eva Šmídová
Narodila se v Litomyšli, v 15 letech se přistěhovala společně s rodinou do našeho 

města z České Třebové. Vystudovala Střední ekonomickou školu v Havlíčkově Brodě. 
Již od mládí se aktivně zapojovala do zdejšího kulturního a společenského života. Její 
láskou, jak se říká „na celý život“ se stal sport, kterému se na amatérské úrovni věnuje 
do dnes. Jako členka TJ Sokol Přibyslav působí již řadu let ve výboru této organizace 
a zároveň je cvičitelkou přibyslavské mládeže.

Od konce 70. let pracovala jako administrativní pracovnice Jednotného klubu pra-
cujících v Přibyslavi a později jako samostatná vedoucí kulturního domu.  Cena je udě-
lena za dlouholetou obětavou a nezištnou práci pro město Přibyslav v oblasti sportu.

Cena města Přibyslav za rok 2017

Foto: Zdeněk HofmanFoto: Zdeněk Hofman
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Výsledky voleb do Zastupitelstva města Přibyslav 05.10. - 06. 10.  2018 
Počet volených 

členů zastupitelstva
Počet voleb-
ních obvodů

Okrsky Voliči 
v seznamu

Vydané 
obálky

Volební 
účast v %

Odevzdané 
obálky Platné hlasy

celkem zpr. v %
15 1 3 3 100,00 3 172 1 697 53,50 1 692 23 670

Výsledky voleb – Obec Přibyslav
Kandidátní listina Hlasy Počet 

kandidátů
Přepočtený základ 

dle počtu kandidátů
Přepočtené % 
platných hlasů

Počet 
mandátůčíslo název abs. v %

1 Přibyslav mládeži a spolkům 2 379 10,05 15 23 670,00 10,05 1
2 Komunistická str. Čech a Moravy 1 513 6,39 15 23 670,00 6,39 1
3 ANO 2011 1 891 7,99 15 23 670,00 7,98 1
4 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 3 916 16,54 15 23 670,00 16,54 3
5 Občanská demokratická strana 7 162 30,26 15 23 670,00 30,25 6
6 NEZÁVISLÍ PRO PŘIBYSLAV 1 960 8,28 15 23 670,00 8,28 1
7 Přibyslav 2014 2 029 8,57 15 23 670,00 8,57 1
8 Česká str.sociálně demokrat. 1 776 7,50 15 23 670,00 7,50 1
9 Přibyslav 2018 1 044 4,41 15 23 670,00 4,41 0

Zvolení zastupitelé do  Zastupitelstva města Přibyslav na volební období 2018 - 2022
Kandidátní listina Kandidát Navrhující 

strana
Politická 

příslušnost
Hlasy Pořadí

zvoleníčíslo název poř. číslo příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Přibyslav mládeži a spolkům 2 Vopršal Jaromír 26 NK BEZPP 326 13,70 1
2 Komunistická str. Čech a Moravy 1 Neumannová Zdena Mgr. 64 KSČM BEZPP 230 15,20 1
3 ANO 2011 3 Štefanová Dagmar 40 ANO BEZPP 204 10,78 1
4 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 Omes Michael 50 KDU-ČSL BEZPP 569 14,53 1
4 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 2 Henzl Václav 58 KDU-ČSL BEZPP 388 9,90 2
4 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 3 Jaroš Libor 41 KDU-ČSL BEZPP 313 7,99 3
5 Občanská demokratická strana 1 Kamarád Martin 43 ODS ODS 880 12,28 1
5 Občanská demokratická strana 2 Benc Ota Mgr. 53 ODS ODS 699 9,75 2
5 Občanská demokratická strana 4 Adam Petr Mgr. 43 ODS ODS 583 8,14 3
5 Občanská demokratická strana 3 Šnýdlová Anna Mgr. 70 ODS BEZPP 549 7,66 4
5 Občanská demokratická strana 6 Loužecká Ilona DiS. 40 ODS BEZPP 533 7,44 5
5 Občanská demokratická strana 5 Šnýdl Jakub 33 ODS ODS 465 6,49 6
6 NEZÁVISLÍ PRO PŘIBYSLAV 2 Křesťanová Marie Ing. 50 NK BEZPP 378 19,28 1
7 Přibyslav 2014 1 Zábrana Václav Ing. 56 NK BEZPP 369 18,18 1
8 Česká str.sociálně demokrat. 1 Orgoníková Lucie Ing. 41 ČSSD ČSSD 285 16,04 1

Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 5.10. – 6.10.2018
Výsledky hlasování Obvod: 44 – Chrudim Obec: Přibyslav

Výsledky hlasování – Obec Přibyslav – souhrnné informace

-
Okrsky Voliči 

v seznamu
Vydané 
obálky

Volební účast 
v %

Odevzdané 
obálky Platné hlasy % platných 

hlasůpočet zprac. v %
1. kolo 3 3 100,00 3 171 1 603 50,55 1 544 1 415 91,65
2. kolo 3 3 100,00 3 169 660 20,83 660 659 99,85

Výsledky hlasování – Obec Přibyslav
Kandidát

Volebnístrana Navrhující strana Politická přísluš.
Počty hlasů % hlasů

číslo příjmení, jméno, tituly 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo
1 Šemík Roman Ing. Piráti Piráti BEZPP 32 X 2,26 X
2 Krčil Miroslav NK NK BEZPP 20 X 1,41 X
3 Svoboda Pavel MUDr. PRO Zdraví PRO Zdraví BEZPP 26 X 1,83 X
4 Dubský Tomáš NK NK BEZPP 31 X 2,19 X
5 Novák Petr ANO ANO BEZPP 63 X 4,45 X

+6 Herman Daniel Mgr. KDU-ČSL KDU-ČSL KDU-ČSL 352 324 24,87 49,16
7 Žďárský Emanuel Mgr. et RNDr. CSc. OL OL BEZPP 28 X 1,97 X
8 Hynek Jiří RNDr. REAL REAL REAL 22 X 1,55 X
9 Hájek Jaroslav DiS. KSČM KSČM KSČM 43 X 3,03 X

10 Blaško Hynek Ing. SPD SPD BEZPP 63 X 4,45 X
11 Orgoníková Lucie Ing. ČSSD ČSSD ČSSD 435 X 30,74 X
12 Martinec Vladimír SNKED+Soukrom SNK ED BEZPP 23 X 1,62 X
*13 Tecl Jan Mgr. MBA ODS+STAN+STO ODS ODS 273 335 19,29 50,83
14 Andrle Sylor Augustin Karel PaedDr. et Mgr. KČ KČ BEZPP 4 X 0,28 X

+) postupující kandidát *) zvolený kandidát 
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Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV
Ve dnech 20. – 22. října 2018 se konal již 20. ročník Výstavy ovoce, zeleniny, medu 

a brambor Přibyslavska. Děkuji všem pracovníkům města Přibyslav, kteří se na jeho 
organizaci podíleli a přispěli tak společně se členy ČZS ZO Přibyslav ke zdárnému 
průběhu celé akce.

Pro zvýšení bezpečnosti chodců a pro zklidnění dopravy v ulici Prokopova připra-
vujeme zjednosměrnění této ulice. Pro cyklisty bude komunikace průjezdná v obou 
směrech. 

V souvislosti s blížícím se zimním obdobím žádáme řidiče, aby neparkovali svá 
vozidla na místních komunikacích a umožnili tak pracovníkům zimní údržby bez-
problémové odhrnování sněhu. 

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ

Odbor hospodářsko-správní
Rozpočet města

Rozpočtové příjmy města jsou ke dni 30. 9. 2018 po  rozpočtovém opatření č. 
4 ve výši 108 654 412,26 a výdaje ve výši 145 147 538,69 Kč. Rozdíl mezi příjmy 
a výdaji tvoří fi nancování. 

Plnění rozpočtu města k 30. 9. 2018 je následující:
Daňové příjmy činí 60 007 609,75 Kč, tj. 89,54 % rozpočtovaných daňových pří-

jmů. Nedaňové příjmy jsou ve výši 3 705 867,53 Kč, kapitálové příjmy 7 660 662 Kč 
a přijaté transfery 12 842 875,80 Kč. Příjmy celkem ve výši 84 217 015,08 Kč tvoří 
77,51 % schváleného rozpočtu.

Běžné výdaje k  tomuto datu činí 35  738  605,77 Kč, kapitálové výdaje pak 
20  938  628,63 Kč. Celkové výdaje jsou ve  výši 56  677  234,40 Kč, což je 39,05 % 
schválených výdajů na letošní rok.

Finanční plán
Finanční plán hospodářské činnosti předpokládá na  rok 2018 výnosy ve  výši 

19 928 131 Kč a náklady ve výši 13 828 600 Kč. 
Výsledek hospodářské činnosti činí celkově k 30. 9. 2018 Kč 11 709 361,64, podle 

jednotlivých organizací je následující: lesy 722 823,83 Kč, skládka 5 285 604,15 Kč, 
správa majetku 999 480,38 Kč, kabelová televize 1 203 701,94 Kč, všeobecná správa 
-16 998,86 Kč a pronájmy 3 514 750,20 Kč. 

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS

Pečovatelská služba Přibyslav
Měsíc říjen byl u nás v Pečovatelské službě Přibyslav ve znamení částečně ome-

zeného provozu služby. Z důvodu nemoci jsme i přes naši snahu museli v několi-
ka dnech upravit provozní dobu od 6.30 – 15.00 hodin a odpolední směna byla 
nahrazena pohotovostí. I  přesto jsme však poskytovali veškerou nasmlouvanou 
péči a služby – včetně odpoledních pochůzek k jednotlivým klientům. Až na několik 
plánovaných úklidů, které jsme přesunuli na jiný den dopoledne, klienti prakticky 
nepoznali, že nás je málo a řešíme nějakou krizovou situaci. V takovém momentě si 
člověk uvědomí, jak je důležité mít dobrý a sehraný tým, a proto bych ráda pečova-
telkám poděkovala, jak tuto situaci ustály a zvládly. 

Začátkem října také posílila kolektiv pečovatelské služby Kateřina Šidláková, stu-
dentka Vyšší odborné školy ve Světlé nad Sázavou, která u nás vykonávala odbornou 
praxi. Náplní její práce byla zejména výpomoc pečovatelkám s vyřizováním jedno-
duchých nákupů a pochůzek ve městě, s donáškou nákupů do domácnosti klientů, 
s rozvozem či donáškou oběda, s běžným úklidem a údržbou domácností klientů, 
s  mytím a  kompletováním termojídlonosičů, s  úklidem ve  středisku pečovatelské 
služby a se spisovou dokumentací. Chtěla bych jí za sebe i celý kolektiv pečovate-
lek poděkovat za zodpovědný přístup, se kterým přistupovala k plnění povinností, 
a za její ochotu, trpělivost a vstřícnost při řešení problémů.

Vedle běžné činnosti byly zpracovány a odeslány materiály a statistické výkazy 
o poskytované sociální službě na Krajský úřad Kraje Vysočina v Jihlavě. Tyto údaje si 
krajský úřad vyžádal v rámci systému reportu dat o poskytovaných sociálních služ-
bách. Dále vedoucí pečovatelské služby zpracovává přes internetovou aplikaci OK 
služby - Poskytovatel „Žádost o dotaci na poskytování sociální služby na rok 2019“. 
Dotace je určena pro poskytovatele sociálních služeb určených pro obyvatele Kraje 
Vysočina formou Příspěvku na vyrovnávací platbu.

V rámci povinného vzdělávání dle zákona o sociálních službách se vedoucí pe-
čovatelské služby zúčastnila školení na  Krajském úřadě Kraje Vysočina v  Jihlavě 
na  téma „Náhlé zhoršení stavu klienta – A  co teď?“. Cílem kurzu bylo seznámit 
pracovníky v sociálních službách se základními stavy, které souvisí s akutním zhor-
šením chronických chorob u starších pacientů, včasné rozpoznání příznaků a mož-
nosti poskytnutí první pomoci např. u náhle vzniklé dušnosti, u bolesti na hrudi, 
u cévní mozkové příhody, krátkodobého bezvědomí apod. Dále obdržela vedoucí 

pečovatelské služby pozvání od Asociace pečovatelské služby na jednodenní akci 
s  názvem „Edukace neformálních pečujících prostřednictvím pečovatelských slu-
žeb“, která se koná dne 8. listopadu 2018 taktéž v Jihlavě.

V sobotu 13. 10. proběhla již tradičně ve středisku pečovatelské služby ve spo-
lupráci 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. 

Martina Veselá DiS.
vedoucí PS

Odbor výstavby a životního prostředí
Péče o dřeviny v době sucha

Dlouhodobé sucho v České republice způsobilo na mnoha stromech předčasné 
žloutnutí a opadávání listů. Nemusí to automaticky znamenat, že strom je již suchý, 
listnaté dřeviny se takto brání nadměrnému odparu. Nejvíce je to vidět na břízách 
a na lípách. Kromě bohaté zálivky se doporučuje dřeviny trpící suchem i pohnojit. 
U listnáčů je ideální pomalu rozpustné hnojivo s nízkým obsahem dusíku a naopak 
s vysokým obsahem draslíku, u  jehličnanů pomůže pravidelné přihnojení hořkou 
solí. Takto budou mít oslabené dřeviny větší šanci přežít nastávající zimu. Pomůže 
také zlepšení vsakovací schopnosti půdy, tedy jemné nakypření půdy v okolí dřeviny 
a mulčování povrchu, které zabrání nadměrnému odpařování. Pokud nemáme dost 
vody na zalévání zahrady, je třeba se zaměřit na perspektivní jedince s větší šancí 
přežít.

Protože v půdě není dostatečná vláha a vyschlá půda velmi špatně přijímá vodu, 
je čím dál tím obtížnější i nová výsadba. Nejdříve je nutné několikrát za sebou celý 
profi l výsadbové jámy prolít do hloubky a budoucí pravidelnou zálivku zefektivnit 
například zavedením zavlažovací hadice (husí krk), přímo ke kořenům vysazované-
ho stromu či keře. Dále je vhodná razantnější redukce koruny na jaře po výsadbě, 
obalení kmínku stromu např. jutou a přistínění koruny řídkou stínovkou.

Při plánování nových výsadeb je třeba více přemýšlet nad vhodnými druhy dřevin 
pro konkrétní místo a dávat přednost těm rostlinám, které dobře odolávají dnešním 
klimatickým podmínkám – suchu, větru a  velkým výkyvům teplot. Mohu jen do-
poručit například ruj vlasatou, čimišník, čilimník, ořechokřídlec, kručinku, třezalku 
a mochnu, z jehličnatých dřevin nejvíce odolává suchu borovice kleč a jalovec. 

Ing. Martin Firla
vedoucí OVŽP

Odbor technických služeb
V půli října dokončili pracovníci technické čety města obložení schodů sportovní 

haly novou mrazuvzdornou protiskluzovou dlažbou. Vyměňují shnilý trám na budo-
vě haly, za který zatékalo. Příčinu se snažili odstranit, místo budeme znovu sledovat 
při deštích. Pokračujeme v odklízení podzimního listí z ulic i v běžném úklidu od-
padků. Hodně práce přidělávají pracovníkům zaměstnaným na veřejně prospěšné 
práce kuřáci, kteří odhazují nedopalky na zem. Přitom mnozí z nich by třeba obal 
od sušenky vyhodili do koše, „špačka“ ale klidně odhodí do trávy. Tam se potom 
rozkládá deset i dvacet let. 

Jen pro zajímavost. Cigaretové fi ltry tvoří značnou část odpadu v mořích, vědci 
je nacházejí v uhynulých tělech ptáků, ryb a mořských želv. Nedopalek je vlastně 
nejčastěji odhazovaným odpadkem na světě. Přibyslav není výjimkou. 

Přemýšlím, že si možná „odhazovači“ nedopalků přečetli článek o tom, že ciga-
retový zbytek dokáže být i užitečný - drobným zpěvným ptákům. Přišli na  to prý 
výzkumníci v Mexiku. Zkoumali, proč si třeba vrabci a pěnkavy nosí do svých hnízd 
vlákna, která vyklovají z cigaretových zbytků. Zjistili, že nevábný zápach nikotinu 
a dehtu odpuzuje drobné roztoče, parazity, kteří v hnízdech ptáků cizopasí. Jestli jste 
teď vy, kdo cigaretové špačky házíte, kam vás napadne, získali pocit, jak jste vlastně 
přírodě prospěšní, vyvedu vás z omylu. Ptáci si běžně do svých hnízd nosí různé 
druhy rostlin odpuzující roztoče. Cigaretové zbytky jsou pro ně jen něčím novým, 
ptáci se přizpůsobují měnícímu se prostředí. Přitom nikotinové zbytky neprospívají 
jejich zdraví, tím méně vývoji jejich mláďat. Neprospívají ani těm, kdo je po vás musí 
neustále sbírat. 

V  této souvislosti moc děkuji skautům, kteří nedávno přírodě ulehčili od haldy 
odpadků. Plné pytle všeho možného jsme pak rádi odvezli na skládku.

Technickou četu čekají další zednické práce. V Utíně budou zaměstnanci města 
dláždit prostor před autobusovou zastávkou a pod kontejnerovým stáním. Zednické 
práce potřebují také městské byty. Připravujeme se na sázení dvou lip na dětském 
hřišti u  haly. Firma tam odfrézovala pařez, v  tuto chvíli nás čeká vyhloubení jam 
a dovoz stromů.

Hasičská zbrojnice v České Jablonné získává novou tvář. A to i díky místním dob-
rovolným hasičům. Uvnitř jsou hotové zednické práce, je vybetonovaný práh pod 
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vraty, nově vybíleno. Na pořádek tam dohlíží patron hasičů svatý Florián vyobrazený 
na jedné stěně. Na hotovou podlahu ještě přijde položit linoleum. Zvenku má bu-
dova z dřívějška nová okna a vrata, zbývají ještě klempířské práce a výměna okapů. 
Členům SDH děkujeme za výbornou spolupráci. 

Hana Mikulincová, DiS.
 vedoucí OTS

Odbor správy a údržby
V říjnu byl Radou města Přibyslav schválen Plán zimní údržby na zimní období 

2018/2019. Zimní údržbu místních komunikací v místních částech Utín, Hřiště, Po-
říčí, Česká Jablonná, Dolní Jablonná, Dolní Jablonná komunikaci kolem Dvořákových 
č. p. 26 až k Štefkovým k č. p. 20, komunikaci od autobusové čekárny na křižovatce 
u Dolní Jablonné po silnici Přibyslav - Polná, Dvorek, Uhry a Dobrá, včetně komuni-
kace pro pěší z ulice Tyršova do obce Dobrá bude i nadále smluvně zajišťovat spo-
lečnost Osiva, a.s., která bude udržovat i místní komunikaci v Ronově nad Sázavou 
a přidělené ulice v Přibyslavi dle Plánu zimní údržby. Pro místní část Keřkov bude 
zimní údržbu nadále zajišťovat společnost Sativa. 

Ostatní místní komunikace a  chodníky v  Přibyslavi udržují pracovníci Odboru 
technických služeb MÚ. Smluvně jsme zajistili dodávku inertního posypového ma-
teriálu a zároveň technická četa provedla doplnění tohoto materiálu do boxů, které 
jsou umístěny na veřejných prostranstvích dle Plánu zimní údržby. 

V měsíci září byly ukončeny stavební práce v ul. Komenského, v současné době je 
v řízení žádost o vydání kolaudačního souhlasu. Dále byly ukončeny práce na budo-
vě hasičské zbrojnice v Přibyslavi (nátěr střechy), výměna kotlů v bytovém domě čp. 
717, ulice U Lesa a výměna světel ve sportovní hale v Přibyslavi. Na základě vyhlá-
šeného výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace pro zamýšlenou 
investici na odkanalizování a čištění odpadních vod v místní části Hřiště a přechod 
pro chodce ul. Havlíčkova - Příkopy - Česká byla vybrána nabídka od společnosti 
Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim a pro projektovou dokumentaci na přechod na-
bídka od Agroprojektu Jihlava.

Na žádost KZMP byla provedena oprava kašny před kulturním domem, včetně 
nové vodoinstalace a úpravny vody. 

V průběhu měsíce října byl prováděn v součinnosti s technickým odborem úklid 
veřejných prostor, hřbitova a cyklostezky od spadaného listí, práce budou i nadále 
pokračovat. Práce s odstraněním listí byly provedeny i na střešních okapech byto-
vých domů a kanalizačních vpustí. Bylo provedeno poslední sečení zeleně v tomto 
roce (ve vybraných částech města). Na objednávku byla provedena deratizace v by-
tových domech ve vlastnictví města.

Probíhají přípravné práce pro splnění náležitostí pro podání žádosti v rámci vy-
hlášených dotačních programů, a to pro realizaci výstavby chodníku podél silnice 
II/350 v místní části Dvorek, vybudování propojovacího chodníku v ulici Hesovská 
a pro rekonstrukci vodních nádrží v České Jablonné. 

V součinnosti s odborem hospodářsko -  správním pokračují práce pro dokončení 
prodeje 25 bytových jednotek v ulici Příkopy. 

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSM

Rozmístění kontejnerů ve městě
Č. Stanoviště Den Datum
1 Ronovská Po 29. 10. 12. 11. 26. 11.
2 Bezručova Út 30. 10. 13. 11. 27. 11.
3 Hesovská St 31. 10. 14. 11. 28. 11.
4 Pecháčkova I Čt 1. 11. 15. 11. 29. 11.
5 Zahrádky u ACA Pá 2. 11. 16. 11. 30. 11.
6 Cihlářská Po 5. 11. 19. 11.
7 Jiráskova Út 6. 11. 20. 11.
8 Vyšehrad St 7. 11. 21. 11.
9 Prokopova Čt 8. 11. 22. 11.

10 Na Vyhlídce Pá 9. 11. 23. 11.
11 Tržiště Po 29. 10. 12. 11. 26. 11.
12 Pecháčkova II Út 30. 10. 13. 11. 27. 11.
13 Nezvalova St 31. 10. 14. 11. 28. 11.
14 Bezpalcova Čt 1. 11. 15. 11. 29. 11.
15 Zahrádky Amerika Pá 2. 11. 16. 11. 30. 11.
16 Seifertova Po 5. 11. 19. 11.
17 Česká Út 6. 11. 20. 11.
18 U Barevny St 7. 11. 21. 11.
19 Zahradní Čt 8. 11. 22. 11.
20 Zahrádky Letiště Pá 9. 11. 23. 11.

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

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

V případě zimního počasí bude svoz bioodpadu v druhé polovině měsíce ukončen.

Rozmístění kontejnerů v místních částech
Místo přistavení Datum přistavení
Hřiště 29. 10. - 1. 11. 9. 11. - 11. 11. 19. 11. - 22 11. 
Keřkov 2. 11. - 4. 11. 12. 11. - 15. 11. 23. 11. - 25. 11. 
Dobrá 5. 11. - 8. 11. 16. 11. - 18. 11. 26. 11. - 29. 11. 
Česká Jablonná 29. 10. - 1. 11. 9. 11. - 11. 11. 19. 11. - 22 11. 
Dolní Jablonná 2. 11. - 4. 11. 12. 11. - 15. 11. 23. 11. - 25. 11. 
Poříčí 5. 11. - 8. 11. 16. 11. - 18. 11. 26. 11. - 29. 11. 
Dvorek 29. 10. - 1. 11. 9. 11. - 11. 11. 19. 11. - 22 11. 
Uhry 2. 11. - 4. 11. 12. 11. - 15. 11. 23. 11. - 25. 11. 
Utín 5. 11. - 8. 11. 16. 11. - 18. 11. 26. 11. - 29. 11. 

Ing. Martin Firla, OVŽP

Rozmístění kontejnerů na bioodpad 
v listopadu 2018

Tak jako každé roční období nám přináší něco nového, tak i v sociální oblasti jsou 
měsíce, které, co do děje, překonávají hranice světa fantazie. Život neustále přináší 
řadu nepředvídatelných událostí a ze strany sociálně slabších občanů i událostí vy-
počítavých, které často směrují k jejich prospěchu a zneužití druhých. Od podzimu 
tak řešíme případy, které nás svou rozmanitostí neustále udržují ve střehu. Stále se 
pohybujeme mezi institucemi, jako jsou nemocnice, psychiatrická léčebna, domovy 
pro seniory, pečovatelská služba, azylové domy, intervenční centra, sociálně právní 
ochrana dětí, školská zařízení, policie, soudy, sociální odbory jiných měst, atd. Dal-
ším zpestřením pak je, když se na nás obrátí spolky maminek, které, ač samy mají 
někdy málo, nezříkají se pomoci druhým. Po celé ČR existuje mnoho svépomocných 
spolků, které rodinám v nouzi pomáhají potravinovou sbírkou, ošacením nebo hrač-
kami. Je o  to smutnější, když tyto maminky zjistí, že jejich dobrota je zneužívána 
někým, kdo ani nemá snahu vylepšit rodinný rozpočet prací a pouze pasivně přijímá. 
V některých případech tedy spíše aktivně. Apeluji tak na všechny, kterých by se tyto 
řádky mohly týkat, aby se nad sebou zamysleli. 

Náš sociální systém počítá s formou pomoci jako je zajištění obživy na přechod-
nou dobu. V rámci humanitární pomoci existují potravinové banky, které dále spolu-
pracují s řadou neziskových organizací, a ty dále se sociálními odbory obecních úřa-
dů. Vždy se samozřejmě zkoumá, proč si jednotlivec či rodina nemůže obživu zajistit 
sama a situace se řeší. Pokud tedy opakovaně nemáte na jídlo, něco je špatně. Pokud 

si sami nedokážete pomoci, je třeba vyhledat pomoc na kompetentním pracovišti. 
Vždy vás vyslechnou na sociálních odborech úřadů nebo v občanských poradnách. 

Ráda bych podotkla, že se nezaměřujeme pouze na sociálně nepřizpůsobivé ob-
čany, ale běžně poskytujeme poradenství i v záležitostech jako je změna v sociální 
situaci jednotlivce či rodiny, nasloucháme, doporučíme vhodná zařízení sociálních 
služeb či další kompetentní pracoviště pro řešení dané záležitosti. Často řešíme 
záležitosti související se změnou zdravotního stavu, stáří, bydlení, ale jsou to i vzta-
hové záležitosti, péče o děti, a bohužel i domácí násilí. Zkrátka se setkáváme s velice 
rozmanitými situacemi, se kterými jsme schopni vám pomoci nebo vás alespoň 
nasměrovat. Stává se také, že čas od času si někdo přijde říci o určitý fi nanční obnos, 
který potřebuje ihned. Většinou na cestu do jiného města a s kupou výmluv. Peníze 
tedy na počkání nevyplácíme. Poskytujeme pouze dotace přibyslavským občanům 
v sociálně nepříznivé situaci na základě žádosti a doložení potřebných dokladů. 
NA ZÁVĚR JEDNO UPOZORNĚNÍ

Občanská poradna v Přibyslavi již nebude od listopadu provozována a to pro 
nízký zájem ze strany uživatelů této služby. I nadále máte možnost navštívit Ob-
čanskou poradnu v Havlíčkově Brodě, tel. 569 425 630, 777 736 048. Alzheimer 
poradna i nadále zůstává v provozu. Přeji v ám pěkné podzimní dny. 

Lenka Vaverková, DiS.
sociální pracovnice

Sociální práce
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 200/2018 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č.  1 ke  smlouvě o  dílo 
č.  18019/035 na  provedení díla „Přístavba Mateřské školy v  Při-
byslavi“, uzavřené mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společností Chládek a Tintěra 
Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 
60932171.
Termín: 31. 10. 2018
Zajistí: Kamarád Martin - starosta
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 1

201/2018 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu části pozemku 
parc. č. 314/15 o výměře 70 m2 v k. ú. Přibyslav a rozhoduje záměr 
obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dní.
Termín: 31. 10. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 1

202/2018 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o  zřízení věcné-
ho břemene - služebnosti č. IV-12-2016724/VB/02 mezi městem 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 
a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV - Pod-
mokly, 405 02 Děčín, IČO 24729035 k tíži pozemku ve vlastnictví 
města Přibyslav parc. č. 421/4 v  k. ú. Přibyslav spočívající v  prá-
vu umístit, provozovat, opravovat a  udržovat zařízení distribuční 
soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci v rozsahu 
dle geometrického plánu č. 1659-284/2018. Jednorázová náhrada 
za zřízení služebnosti je ve výši 1.000 Kč + DPH.
Termín: 31. 12. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 1

203/2018 Rada města Přibyslav vyhlašuje záměr pronájmu budovy čp. 131, 
hasičské zbrojnice v Keřkově, o zastavěné ploše 41 m2, která je sou-
částí pozemku st. p. 220 v k. ú. Dobrá, obec Přibyslav, a rozhoduje 
záměr obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 30. 09. 2018
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 1

204/2018 Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Přibyslav ve  výši 3.412 Kč paní (z  důvodu ochrany osobních dat 
byly údaje odstraněny), Ronov nad Sázavou 12, Přibyslav na úhradu 
adaptačního pobytu, školních pomůcek a školních akcí při ZŠ a MŠ 
Přibyslav a to na základě veřejnoprávní smlouvy.
Termín: 31. 10. 2018
Zajistí: Vaverkova Lenka Dis.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 1

205/2018 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlášení výběrového řízení na funk-
ci tajemníka MÚ Přibyslav.
Termín: 26. 09. 2018
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 1

206/2018 Rada města Přibyslav souhlasí v  souladu se zákonem č. 
250/2000  Sb., o  rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
s převodem fi nančních prostředků z rezervního fondu příspěvkové 
organizace Mateřská škola Přibyslav, Bezručova 683, 582 22 Přiby-
slav, IČO 75011930 ve výši 29.860 Kč do fondu investic, ze které-
ho budou čerpány fi nanční prostředky na opravu stávající omítky 
na budově MŠ Přibyslav, na které se provádí přístavba. 
Termín: 30. 11. 2018
Zajistí: Mgr. Maloušková Martina
Hlasování: pro 3, proti 0, zdrželo se 1, nehlasovalo 1

207/2018 Na základě vyhlášeného výběrového řízení, označeného „Výběrové 
řízení - zařízení MŠ Přibyslav“ Rada města Přibyslav schvaluje vy-
brat nabídku od společnosti Benjamín s.r.o., Hradišťská 766, 687 08 
Buchlovice, nabídka v  částce 371.901 Kč bez DPH, 450.000 Kč 
včetně DPH a  schvaluje uzavřít smlouvu o  dílo mezi městem Při-
byslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 
a společností Benjamín s.r.o., Hradišťská 766, 687 08 Buchlovice, 
IČO 25523414.
Termín: 15. 11. 2018
Zajistí: Mgr. Maloušková Martina
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 1

208/2018 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít smlouvu o dílo mezi městem 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 
a společností PORR a.s., se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 
100  00 Praha 10, IČO 43005560, v  částce 292.760,46 Kč včetně 
DPH. Předmětem smlouvy je napojení místních komunikací a vjezdů 
na opravovanou komunikaci I/19.
Termín: 30. 11. 2018
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 1

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 26.  09. 2018

 209/2018 Rada města Přibyslav schvaluje Smlouvu o zpracování osobních údajů a o podmínkách 
sdílení dat mezi městem Přibyslav, Bechyňovo nám. 1, 582 22 Přibyslav a fi rmou Asseco 
Solutions, a. s., Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4, IČO 64949541.
Termín: 31. 10. 2018
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0

210/2018 Rada města Přibyslav schvaluje odměny členům komisí Rady města Přibyslav za rok 2018.
Termín: 12. 11. 2018
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0

211/2018 Rada města Přibyslav schvaluje darovací smlouvu mezi městem Přibyslav, Bechyňovo 
nám. 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a paní Lenkou Beránkovou, Havlíčkova 514, 
582 22 Přibyslav, IČO 88376613. Předmětem smlouvy je fi nanční dar na podporu pro-
dejny v Keřkově.
Termín: 30. 11. 2018
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0

212/2018 Rada města Přibyslav souhlasí s omezením provozu Mateřské školy Přibyslav, Bezručova 
683, Přibyslav ve dnech 29. - 30. 10. 2018.
Termín: 30. 10. 2018
Zajistí: Mgr. Maloušková Martina
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0

213/2018 Rada města Přibyslav souhlasí se zápůjčkou fl orbalových mantinelů, vozíků a fl orbalo-
vých branek ze sportovní haly města Přibyslav fl orbalovému klubu SK JUVENIS PŘIBY-
SLAV, z.s., Česká 34, 582 22 Přibyslav na tréninkový camp dorostenců a na závěrečný 
turnaj výběrů starších žáků ve sportovní hale v Novém Veselí na Žďársku, v termínech 
28. 10. 2018 - 31. 10. 2018 a 11. 1. 2019 -14. 1. 2019.
Termín: 15. 01. 2019
Zajistí: Mikulincová Hana Dis.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0

214/2018 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat na zpracování projektové dokumentace pro in-
vestici města Přibyslav „Přechod pro chodce, ul. Havlíčkova, Přibyslav“ nabídku od spo-
lečnosti Agroprojekt Jihlava, spol. s r.o., Strojírenská 4/7, 586 01 Jihlava, IČO 49974424, 
v částce 64.130 Kč včetně DPH a schvaluje uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společností Agroprojekt, spol. 
s.r.o., Strojírenská 4/7, 586 01 Jihlava, IČO 49974424.
Termín: 31. 01. 2019
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0

215/2018 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o provádění zimní údržby místních ko-
munikací mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 
a společností Sativa Keřkov, a.s., Jemnická 355/3, 140 00 Praha 4 - Michle, provozovna 
Keřkov 72, 582 22 Přibyslav, Dobrá, IČO 47469447. 
Termín: 31. 03. 2019
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0

216/2018 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o provádění zimní údržby místních ko-
munikací mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 
a společností Osiva a.s., Pecháčkova 369, 582 22 Přibyslav, IČO 48171069. 
Termín: 31. 03. 2019
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 1

217/2018 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 0720/2017, pro 
investici „Stavba hasičské zbrojnice v Keřkově, Přibyslav“ uzavřený mezi městem Přiby-
slav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společností KB Stavební 
s.r.o., Jamborova 800, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO 29208181.
Termín: 31. 10. 2018
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0

218/2018 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15. 8. 2018 pro 
zakázku „Nátěr střechy na budově čp. 255 v Přibyslavi“ uzavřený mezi městem Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a panem Ing. Janem Hlaviznou, 
Nad Vinicí 750/28, 143 00 Praha 4, IČO 44346786. 
Termín: 31. 10. 2018
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0

219/2018 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
OM 948/2018 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 
00268097 a Krajem Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 
587 33 Jihlava, IČO 70890749.
Termín: 15. 10. 2018
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0

220/2018 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene - služebnosti č. P/ZS/49/2018, 12PO-000834, mezi Ředitelstvím silnic a dálni-
ce ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČO 
65993390 a městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097. 
Termín: 31. 10. 2019
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0

 Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 10.  10. 2018
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221/2018 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 
15. 9. 2018 pro zakázku „Výměna kotlů v  bytovém domě čp. 717, U  Lesa, 
Přibyslav“ mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a panem Josefem Moravcem, Velká Losenice 272, 592 11 Velká 
Losenice, IČO 41000650.
Termín: 31. 10. 2018
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0

222/2018 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat na zpracování projektové dokumentace 
pro investici města Přibyslav „Odkanalizování a čištění odpadních vod Hřiště, 
Přibyslav“ nabídku od společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o., Píšťo-
vy 820, 537 01 Chrudim III, IČO 15053695, nabídka v částce 595.000 Kč bez 
DPH, 719.950 Kč včetně DPH.
Termín: 15. 10. 2018
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0

223/2018 Rada města Přibyslav schvaluje Plán zimní údržby místních komunikací 
ve městě Přibyslav a jeho částech pro období 1. 11. 2018 - 31. 3. 2019.
Termín: 31. 03. 2019
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0

224/2018 Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 9 v domě s pečovatelskou 
službou Přibyslav, Tržiště čp. 239 paní (z důvodu ochrany osobních dat byly 
údaje odstraněny), Přibyslav. Výše nájemného bude stanovena na  30 Kč 
za  1 m2 měsíčně s  možností navýšení ceny nájmu o  míru infl ace vyhlášené 
ČSÚ. Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 11. 2018 na dobu neurčitou. 
Termín: 31. 10. 2018
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0

225/2018 Rada města Přibyslav schvaluje pronájem bytu č. 4 v domě na adrese Bechy-
ňovo náměstí 40, Přibyslav paní (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje 
odstraněny), 582 22 Přibyslav a panu (z důvodu ochrany osobních dat byly 
údaje odstraněny), 582 22 Přibyslav, dle nejvyšší nabídkové ceny. Výše smluv-
ního nájemného za podlahovou plochu bytu činí 5.236 Kč měsíčně s možností 
navýšení ceny nájmu o míru infl ace vyhlášené ČSÚ. Nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou od 1. 11. 2018 do 31. 10. 2019.
Termín: 31. 10. 2018
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0

226/2018 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu 
na dobu určitou ze dne 16. 11. 2015, kterou uzavřelo město Přibyslav, Bechy-
ňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 s paní (z důvodu ochrany 
osobních dat byly údaje odstraněny), a  to na dobu určitou od 1. 12. 2018 
do 30. 11. 2019. Výše měsíčního nájemného bude stanovena na 45 Kč za 1 m2 
s možností navýšení ceny nájmu o míru infl ace vyhlášené ČSÚ.
Termín: 30. 11. 2018
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0

227/2018 Rada města Přibyslav schvaluje pronájem bytové jednotky č. 665/8 v domě 
na adrese Nerudova 665, Přibyslav paní (z důvodu ochrany osobních dat byly 
údaje odstraněny), 582 22 Přibyslav, dle nejvyšší nabídkové ceny. Výše smluv-
ního nájemného za podlahovou plochu bytu činí 4.526 Kč měsíčně s možností 
navýšení ceny nájmu o míru infl ace vyhlášené ČSÚ. Nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou od 1. 11. 2018 do 31. 10. 2019.
Termín: 31. 10. 2018
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0

228/2018 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření smlouvy o  dílo na  projekční prá-
ce „Rozšíření sběrného dvora Ronov nad Sázavou“ za  183.943 Kč bez 
DPH mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a společností EkoINPROS, spol. s  r.o., Svitavská 46, 614 00 
Brno, IČO 00547522.
Termín: 31. 12. 2018
Zajistí: Tonar Přemysl
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0

229/2018 Rada města Přibyslav schvaluje Provozní řád a  Ceník sportovní haly města 
Přibyslav.
Termín: 31. 10. 2018
Zajistí: Mikulincová Hana Dis.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0

230/2018 Rada města Přibyslav uděluje Základní škole Přibyslav, Česká 31, 582 22 Při-
byslav, IČO 709 44 938 souhlas s nabytím fi nančního daru ve výši 13.500 Kč 
od společnosti Hettich ČR k.s., IČO 49437283.
Termín: 12. 10. 2018
Zajistí: Mgr. Adam Petr
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0

231/2018 Rada města Přibyslav schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2018 k  rozpočtu 
města Přibyslav na rok 2018.
Termín: 31. 12. 2018
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

 
 
 

                 
 

Město Přibyslav vyhlašuje  

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  
na funkci  

VEDOUCÍ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ  
MĚSTA PŘIBYSLAV  

(vedoucí skládky TKO) 
 

Bližší informace na:                                                        
http//www.pribyslav.cz/vyberova-rizeni-pracovni-mista  

nebo na úřední desce MÚ Přibyslav 

MĚSTO PŘIBYSLAV 
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav 

 Nově vydlážděná cesta na Vyšehradě. Foto: Michael Omes

 Bezplatná Alzheimer poradna
proběhne v budově Městského úřadu v Přibyslavi

ve čtvrtek 15. 11. 2018 od 13 do 16 hod.

Na konzultaci je nutné se předem objednat
na tel. 561 111 323 nebo 733 629 018, 

e-mail: rypalova.m@alzheimerporadnavysocina.cz

Více informací naleznete na www.alzheimerporadnavysocina.cz
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Zprávy ze školy
• Na Evropský týden mobility, který se konal na konci září a ve kterém někteří peda-

gogové naší školy připravili pro děti různé aktivity, vzpomínají žákyně 4. A: 

Dne 21. 9. 2018 se konal orientační běh po škole. Byly tři věkové kategorie. Nej-
mladší - 1. a 2. třída, starší - 3. a 4. třída, nejstarší - 5., 6., 7., 8. a 9. třída

V kategorii nejmladších:
1. místo získala Helenka Kamarádová (s časem 12:29)
2. místo získal Ondra Růžička (s časem 14:14)
3. místo získal Martin Štěpán (s časem 12:20 + doprovod)

V kategorii starších:
1. místo získala Terezka Danielová (s časem 10:38)
2. místo získal Tonda Durčák (s časem 11:30)
3. místo získala Anička Řezníková (s časem 13:38)

Kategorie nejstarších byla pouze jednočlenná:
1. místo získal Prokop Kamarád (s časem 13:55)

Teď vám budeme vyprávět, jak to probíhá. Čekáte u bufetu a přijde si pro vás paní 
učitelka, odstartuje vám začátek. Potom běžíte a podle mapy hledáte stanoviště 
s číslem 1-10 po celé škole. Je to super! Děkujeme paní učitelce Janě Kamarádové.

Jolana Kalendová, Amálie Loužecká a Kateřina Kerbrová

• Dne 5. 10. odjeli žáci 7. – 9. tříd se svými učiteli anglického jazyka do Havlíčkova 
Brodu na představení The Easy English Theatre. Pod dojmy z onoho představení 
vzniklo „pozoruhodné literární pásmo“ tříd 7. B a 8. C:

Na divadle byla naše škola, nejet tam by byla škoda.
Sedíme a bdíme, oči kulíme.

Nejlepší byl Bob, to byl velkej hoch.
Milý chlapík jménem Chris naučil nás anglicky jak rys.

Bob kafe nalévá, Chris se přitom usmívá.
Bob botu hází a Chris se s ní skácí.

Angličtina není nudná, ale byla poučná.
V divadle to byla zábava, s angličtinou nám to pomáhá.

Divadlo to bylo hezké, škoda, že nebylo české.

• Nejvýznamnější událostí měsíce října bylo nepochybně absolvování týdenního ja-
zykového kurzu na Mal-tě. Tohoto kurzu se zúčastnilo 10 žáků z osmých a devátých 
tříd. Reportáž z pobytu poskytly dívky z 8. C:

Pobyt na Maltě se konal od 6. 10. do 13.  10. Letělo 7 žáků z deváté třídy, 3 žákyně 
z osmé třídy, pan učitel Zich a pan ředitel Adam. Odlet byl z Prahy z letiště Václava 
Havla. Na Maltu jsme přiletěli ve 13:10. Už na nás čekal autobus, který nás dopravil 
do naší rezidence Gateway School of English. V den příletu jsme se jeli večer podívat 
do  hlavního města, které se jmenuje Valetta a  ve  kterém se konal festival Notte 
Bianca. V neděli jsme jeli trajektem na ostrov Gozo. Jela s námi paní průvodkyně, 
která celý výlet komentovala. Jeli jsme se podívat na několik památek a výlet jsme 
zakončili koupáním v Modré laguně. V jeskyni, kam jsme doplavali, se vyskytovaly 
medúzy. A jedna medúza jednu žačku popálila. První školní den jsme byli rozděleni 
do  několika skupin podle testů, které jsme doma vyplnili. Ve  třídách s  námi byli 
lidé různých národností. Měli jsme zamluvené snídaně a obědy, které byly formou 
bufetu. Do školy jsme chodili na devátou a končili ve 12:15. Mezitím jsme měli půl-
hodinovou přestávku. Každá hodina se lišila podle učitele i podle vědomostí třídy. 
Odpoledne jsme vždy jezdili na různé výlety a chodili se koupat do moře. Byli jsme 
například ve vesničce, kde se natáčel Pepek námořník, v Medině a v katakombách 
v Rabatu. Poslední den, v pátek, jsme se šli naposled koupat, nakoupit dárky domů 
a sbalit si věci. V sobotu jsme úspěšně doletěli do Prahy, kde již na nás čekali rodiče. 
Počasí nám přálo, jenom v pátek byla bouřka. Malta je krásný ostrov a už se těšíme 
na příští rok.

A. Teclová, Tran Thi, T. Málková

• Samozřejmě na naší škole probíhají různé ekologicky zaměřené programy. O jed-
nom takovém dnu informuje žákyně K. Kerbrová:

Dne 11. 10. jsme byli na výletě v Blatinách. Byli jsme rozděleni do dvou skupin. 
První skupina šla běhat orientační běh. A druhá skupina šla hledat tzv. kešky. V rám-
ci orientačního běhu bylo připraveno 17 stanovišť, tzv. kontrol. A v rámci hledání 
„kešek“ bylo připraveno 6 překvapení. Po absolvování obou připravených progra-
mů jsme se vydali zpátky do školy. Celý výlet se nám všem moc líbil.

Káťa Kerbrová
za třídu 4. A

I přibyslavská škola se připojuje k oslavám 100. výročí vzniku samostatného česko-
slovenského státu. Vznikají různé třídní projekty, které budou využity jak po stránce 
vzdělávací a výukové, tak po stránce zážitkové. Byla například uskutečněna exkurze 
2. C a 5. B do Polné - do staré školy, v jídelně byl od 15. 10. do 19. 10. týden staro-
české kuchyně, mimochodem jídla byla velice chutná. V posledním říjnovém týdnu 
nás čekají další kamínky do mozaiky oslav: 22. 10. – sázení „staleté“ lípy, 25. 10. 
– fotografování  ,,lidské“ české vlajky a mnoho dalšího.

Za ZŠ
Monika Linková

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN
V úterý 16. října 2018 se třináct milovníků zeměpisu, chemie, fyziky, matematiky a biologie utkalo 

ve  školním kole soutěže „Přírodovědný klokan“. Žáci 8. a 9. tříd v čase 40 minut hledali správné 
odpovědi ve 24 úlohách tří obtížností. Zvítězil Ondřej Beneš z 8. A se 63 body, na druhém místě se 
umístil Martin Vopršal z 9. B (60 bodů) a na třetím Tereza Havlíčková z 9. A (58 bodů). Gratulujeme!

72 hodin
Již potřetí se děti z kroužku Otakárek zapojily do akce 72 hodin, při které dobrovolníci po celé 

republice dělají dobré skutky ve svém okolí, pomáhají lidem či přírodě. Otakárci přiložili své ruce 
ke společnému dílu sběrem odpadků v lokalitě pod farou a v zámeckém parku.  Na pomoc si přizvali 
také členy kroužku červeného kříže a společně nasbírali čtyři pytle skleněných střepů, plastových 
lahví a obalů od nejrůznějších dobrot. Heslo letošního ročníku bylo „Pomáhám, přidáš se?“ Přidáte 
se příští rok i vy?

PŘÍRODOVĚDNÉ KLÁNÍ
V pátek 5. října se čtyřčlenné chlapecké družstvo žáků 9. tříd vypravilo na Gymnázium Chotěboř, 

aby se zúčastnilo tradiční podzimní soutěže „Přírodovědné klání“. Michala, Josefa, Jakuba a Martina 
čekaly logické příklady v učebně matematiky, poznávání živočichů a rostlin v laboratoři biologie, che-
mická křížovka a skládanka atomu v laboratoři chemie, elektrické obvody v pracovně fyziky, pozná-
vání hornin a určování rostlin v geoparku a přírodní zahradě, záhady a úkoly všeho druhu v učebně 
výpočetní techniky, poznávání památek UNESCO v učebně zeměpisu a opičí dráha a míčový víceboj 
v tělocvičně. Většinu úkolů chlapci hravě zvládli, a i když si domů žádnou ze tří pomyslných medailí 
neodvezli, jsou určitě bohatší o nové zážitky a poznání. 

Marie Zichová

První říjnovou neděli jsme pro děti a veřejnost připravili na při-
byslavském letišti tradiční Drakiádu.

Počasí se nám tentokrát vydařilo. Na  slunečné obloze poleto-
valo 71 draků. Komu při obsluze draka vytrávilo, mohl si opékat 
na ohýnku buřtíka nebo trdelník. Paní Petra Pejzlová  dětem podle 
přání namalovala obrázek na obličej.    

Každý drak byl zaregistrován a bylo mu přiděleno číslo. Na konci 
jsme losovali výherce  Drakiády. První tři si odnesli poukaz na vy-
hlídkový let. Ihned po vyhlášení nasedli do letadla a letěli si prohléd-
nout z výšky okolí Přibyslavi. Pro další děti jsme připravili balíčky 
s odměnami od našich sponzorů. 

Letos to byli: Amylon, ACO, Apoly, Modrá pyramida (paní Ronov-
ská), Cukrárna Fontána, COOP-TIP Přibyslav, Savencia Fromage, 
RC Motýlek Žižkovo Pole, Provital, Restaurace  U Huberta, Monte-
ro a Aeroklub Přibyslav. Zvláštní cenu si odneslo pět vlastnoručně 
vyrobených draků.

Hana Janáčková 

Školní družina a Školní klub Přibyslav

Drakiáda 7. 10. 2018
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I v letošním roce se vypravilo 10 žáků Základní školy Přibyslav na týdenní jazykový 
kurz na Maltu. Letos byly nároky na zařazení do sestavy o stupeň vyšší, než tomu 
bylo v loňském roce (podmínkou bylo zdárné vykonání certifi kovaných zkoušek A2 
Key, dříve známé pod názvem Cambridge English: Key (KET).

A jak týdenní pobyt probíhal? Skupina se sešla v sobotu v 9.00 hod na Letišti Vác-
lava Havla v Praze, podstoupila proceduru odbavení a krátce po jedenácté vzlétla 
vstříc týdennímu dobrodružství. Po příletu vše klapalo jako po másle. Už na nás čekal 
delegát jazykové školy Gateway School of English (GSE) a převezl nás na rezidenci 
při škole, kde jsme byli celý týden ubytováni. Měli jsme štěstí, protože ten den při-
padal na první sobotu v měsíci říjnu a ta je spjata se slavností NOTTE BIANCA. Toho 
dne jsou ve Vallettě až do půlnoci otevřeny a přístupny zdarma všechny památky, 
státní budovy, historické objekty. Na  každém náměstíčku, i  tom nejmenším, pak 
probíhají různé hudební nebo divadelní produkce. Samozřejmě, že jsme na nabídku 
přistoupili a do Valletty se vypravili. Byl to veliký zážitek a milý start do celého týdne 
na  maltských ostrovech. Následující den, jediný bez lekcí angličtiny ve  škole, byl 
vyplněn celodenním poznávacím zájezdem na ostrovy Gozo a Comino, spojených 
s návštěvou středověké citadely ve Victorii a koupáním v romantické Blue Lagoon.

Od pondělí byl program způli vyplněn docházkou na jazykový kurz. Naši žáci byli 
na základě rozřazovacích testů rozděleni do několika skupin spolu s ostatními frek-
ventanty. Tím se velmi hezky eliminovala možnost používání češtiny a vše se začalo 
odehrávat pouze v angličtině. Ve skupinách měli „spolužáky“ doslova z celého světa 
– od exotické Venezuely, přes Japonsko, Rusko, Francii až po Turecko. Každopádně 
veliká zkušenost.

Odpolední program byl vyplněn společnými aktivitami, kterými jsme se snažili 
žáky moc neunavit (škola byla ta hlavní), ale zároveň jsme chtěli zajistit, že něco 
poznají a že si týden užijí. Takže kromě chvil strávených na pláži – počasí nám celý 
týden přálo a připravilo si na nás hezkých 25°C (voda o stupeň chladnější), jsme 
podnikli ještě výpravy pěšky do  Sliemy (bydleli jsme v  obci San Ġwann), místní 
dopravou do bývalého hlavního města Malty Mdiny s prohlídkou předměstí, které 
se jmenuje Rabat,  a kde jsme navštívili katakomby sv. Pavla. Asi nejkvitovanějším 
výletem byl zájezd do městečka Popeye Village (Sweethaven Village). Jedná se o de 
facto městečko vytvořené fi lmaři pro natočení muzikálu o  Pepkovi Námořníkovi 
(Popeye, 1980). I tento výlet byl spojen s koupáním v zátoce hned pod městečkem.

A výsledek? Žáci koncem kurzu absolvovali školní testy s velmi motivujícím výsled-
kem. Podle školních testů jazykovky odpovídají jejich znalosti ve dvou případech 
úrovni C1, ve  třech případech úrovni B2 a v 5 případech úrovni B1. Ale hlavním 

Jazyková Malta 2018

 Celá výprava zástupců Základní školy Přibyslav na letišti před odletem

 Popeye Village

 Výprava s Vallettou v zádech

výsledkem jsou spokojení žáci odhodlaní dále na sobě pracovat a rozšiřovat si své 
obzory nejen na poli anglického jazyka.

Tento projekt by nebyl realizovatelný bez výrazné fi nanční podpory společnosti 
SC Metal, s.r.o. Díky této podpoře můžeme vytvořit takové podmínky pro zapojení 
do projektu, že je dostupný každému žáku naší školy. Rovněž patří dík za spolupráci 
nadačnímu fondu, který při škole působí.

za nadšené žáky a pedagogický doprovod 
Petr Adam
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RADA RODIČŮ MŠ PŘIBYSLAV SI DOVOLUJE POZVAT 

DĚTI, RODIČE, PRARODIČE, PŘÍBUZNÉ  

I ŠIROKOU VEŘEJNOST  

NA 
 

 

VÁNOČNÍ JARMARK 
Kulturní dům Přibyslav 

29. 11. 2018 
čtvrtek 

15.00 – 18.00  
 Jarmark s prodejem výrobků šikovných maminek, tatínků, 

babiček, dětí 
 16:30 Vystoupení dětí MŠ Přibyslav 
 Vánoční tombola 
 Výtvarné dílny a hry pro děti i dospělé 
 Něco na chuť a pro zahřátí 

Vážení čtenáři,
v říjnu se toho u nás dělo! Posuďte sami.

V pátek 5. října 2018 se v přibyslavském kulturním domě konalo představení pro 
dobrovolné dárce krve. Tentokrát jsme zhlédli divadelní hru Šťastné údolí v podání 
divadelního souboru Furiant pod režisérským vedením paní Anny Šauerové. Ocenili 
jsme tak tradičně dobrovolné dárce krve z našeho okolí.

Za spolupráci děkujeme KZM Přibyslav, DS Furinat, paní Aleně Kunstarové, mo-
derátorkám Nele Štefanové a Kateřině Vackové a  také každoročnímu sponzorovi 
tohoto představení SC Metal Přibyslav! A  samozřejmě všem pomocníkům z  řad 
ČČK, bez jejichž zapojení by taková akce proběhnout nemohla. Děkujeme a těšíme 
se na spolupráci a na představení zase příští rok.

Páteční odpoledne 
12. října 2018 jsme se při-
pojili k akci 72 hodin a vy-
razili jsme sbírat odpadky 
po  Přibyslavi na  našich 
tradičních exponovaných 
místech pod farou, u řeky, 
v  parku pod zámkem 
a  okolo zámku. Naplnili 
jsme několik pytlů směsí, 
plasty a také plechovkami. 
Děkujeme všem dobrovol-
níkům za pomoc!

Říjnový kroužek nás 
teprve čeká a  bude 
„dýchací“.  72 hodin

Co nás čeká v listopadu:
V listopadu budeme plánovat první pomoc do MŠ společně se ZŠ Přibyslav a také 

Svatomartinský průvod s KVC Harmonie.

17. listopadu 2018 chystáme kroužek Červenokřižáčků. Scházíme se vždy jednu 
sobotu v měsíci a věnujeme se tématu první pomoci, biologie člověka a charitativní 
a ekologické činnosti. Pokud vás tahle témata lákají a je vám alespoň 5 let, přijďte se 
podívat! Další informace o členství najdete na našem webu.

Těšíme se na setkání!

Za MS ČČK Přibyslav
Anna Šnýdl Doubková

kontakt@cckpribyslav.cz, www.cckpribyslav.cz, facebook.com/cckpribyslav

Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod

Místní skupina 
ČČK Přibyslav
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Co nám přinese 
listopad

čtvrtek 1. 11. –  8.00; 18.00 h. Mše sv. – Svátek všech svatých 
pátek 2. 11. –  8.00; 17.00 h. Mše svatá – Památka všech věrných zemřelých 
  –  18.00 h.  Průvod na místní hřbitov a modlitba za všechny 

zemřelé
neděle 4. 11. –  18.00 h. Mše svatá s dětským kázáním 
pondělí 5. 11. –  od 17.00 h. Setkání dětí na faře (10 – 13 let) 
čtvrtek 8. 11. –  8.00; 17.00 h.  Mše svatá – Vzpomínka na všechny věrné 

zemřelé
  –  18.00 h.  Průvod na místní hřbitov a modlitba za všechny 

zemřelé
  –  19.00 h. Biblická hodina na faře
pátek 9. 11. –  18.00 h. Společné udílení svátosti pomazání nemocných 
sobota 10. 11. –  9.00 h. Mše svatá v DPS
pátek 16. 11. –  18.00 h. Mše svatá s kázáním pro děti (P. Petr Soukal)
  –  19.00 h. Setkání mládeže na faře s pohoštěním
pondělí 19. 11. –  od 17.00 h. Setkání dětí na faře (10 – 13 let) 
úterý 20. 11. –  od 17.00 h. Misijní klubko na faře
pátek 23. 11. –  18.00 h.  Mše svatá a vikariátní setkání mládeže – večer 

chval Havlíčkův Brod
sobota 24. 11. –  17.00 h. Na faře setkání vodáků Povodeň 
neděle 25. 11. –  17.00 h. O Jáchymovsku – promítání a vyprávění (farní sál)
pátek 30. 11. –  Instalace výstavy betlémů
sobota 1. 12. –  13.00 h.  Zahájení výstavy betlémů „K Ježíškovi 

do Betléma“ a vystoupení dětí (do 17.00 h.)
  –  18.00 h. Adorace a přímluvná modlitba v kostele
neděle 2. 12. –  9.00 h.  Výstava betlémů „K Ježíškovi do Betléma“ 

(do 12.00 h.)
  –  zápis intencí na faře; sbírka na bohoslovce
pondělí 3. 12. –  Výstava betlémů „K Ježíškovi do Betléma“

Pravidelné akce: modlitba růžence za nemocné (neděle 7.30 h.); modlitby matek 
(pátek po mši svaté na faře), scholička (pátek 15.30 h.), adorace a zpověď (zpovídá 
se půl hodiny před  mší svatou, v pátek hodinu a s možností adorace). 

Srdečně vás všechny zveme na  připravované akce v  listopadu roku 2018. Ak-
tuální informace o  dění ve  farnosti, podrobné rozpisy mší svatých i  dalších 
bohoslužeb naleznete nejen v  našem  měsíčníku Římsa, na  našich stránkách 
www.farnostpribyslav.cz, ale i ve vývěsce u vchodu do kostela nebo si je vyslechne-
te v ohláškách při nedělních bohoslužbách. Je možné, že u některých dlouhodobě 
plánovaných akcí může dojít ke změnám v jejich konání. 

Mgr. Pavel Sandtner
administrátor farnosti Přibyslav
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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 čeká v listopadu?
 5. 11. 2018 –  V knihovně si můžeme i hrát
 11. 11. 2018 –  Svatomartinský lampionový průvod (parket v Dobré)
 1. 12. 2018 –  Vánoční výstava (Starý špitál)
 setkání –  výrobky s podzimní tématikou, písničky, říkadla

za maminky z KVC Harmonie
Šárka Němcová

Letos – může se napsat – se dožívá Sativa Keřkov 95 let od svého vzniku v roce 
1923. Od té doby prošla několika změnami názvu, samozřejmě ředitelů či vedou-
cích, šlechtitelů i ostatních pracovníků. Zůstalo zde ale stále to, s čím Sativa za 1. re-
publiky začínala a v čem byl její hlavní přínos po celou dobu pro celé československé 
a pak i české zemědělství - a to bylo a je šlechtění brambor.   

Kdo z pamětníků by neznal odrůdy Keřkovské rohlíčky, Krasavu, Mirku, Radku 
a mnoho jiných starších, dnes již neexistujících odrůd. Veřejnost spíše bude zajímat, 
které odrůdy existují a  které je možno zakoupit buď na  konzum, anebo na  jaře 
i  na  sázení. Nejstarší z  keřkovských odrůd jsou Keřkovské rohlíčky, registrované 
vlastně 2x, nejdříve r. 1940 jako keřkovská odrůda, po  restrikci v  90. letech byla 
odrůda znovu registrována pod hlavičkou VÚB Havlíčkův Brod. Dále je to odrůda 
Karin, také již dost letitá, ale stále kvalitní, registrovaná již r. 1980. 

Ostatní stávající odrůdy jsou již mladší, byly registrovány již za existence České 

Takové malé půlkulaté výročí – 95 let Sativy Keřkov
republiky po r. 2000. Od nejranějších jsou to: Liliana, Cidlina, Lada, Radana (čer-
venoslupká), Julinka, Dagmar, Kariera, Jolana a  Marcela. Kromě těchto vlastních 
odrůd Sativa množí i další konzumní odrůdy, např. Antonii a Malvínu, ale také odrů-
dy brambor, které jsou určené na zpracování do škrobáren – Eurostarch, Zuzanu, 
Kuras aj.

Nemůže se pominout ani ta skutečnost, že se stále pracuje na přípravě nových 
odrůd. Ve státních pokusech jsou ve 2. roce zkoušek dva kříženci, kteří by na jaře 
příštího roku mohli být registrováni jako nové odrůdy. V 1. roce zkoušek jsou pak 
2 další kříženci. A ve staničních pokusech jsou připravováni další kříženci k přihlášení 
do státních zkoušek v příštích letech. Lze předpokládat, že z některých těchto nových 
materiálů vzniknou nové kvalitní odrůdy, které by rozšířily nabídku keřkovských 
odrůd. 

 Ing. Zdeněk Gall
Sativa Keřkov
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Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP, opět vás vítám u  příspěvku 
z kultury v našem městě. Doufám, že si ho budete začátkem listopadu číst v teple 
domova, ale s deštěm za oknem, který je už zoufale potřeba. 

Během října jste měli možnost navštívit mnoho kulturních akcí, věříme, že jste 
některou využili a dobře se bavili. Ve sváteční pátek 28. 9. jsme zahájili Divadelní 
Přibyslav 2018 divadelní poutí, kterou pro vás nachystala Přibyslavská pimprlata. 
Byla to moc milá akce nejen pro děti, doufáme, že se vám také líbila. První říjnový 
týden byl Týdnem knihoven – tomu, kdo se dostavil do  knihovny, a  měl zrovna 
upomínku, byla odpuštěna. Noví čtenáři byli registrováni na rok bez poplatku. První 
říjnové pondělí patřilo dětské oddělení maminkám z  KVC Harmonie. Těšíme se 
na  ně i  v  listopadu – v  pondělí 5. listopadu dopoledne. Zveme všechny rodiče 
s malými dětmi – přijďte změnit prostředí, dát si kávu či čaj a pohrát si s dětmi, něco 
si přečíst, poslouchat pohádku či písničky a podobně. 

Další představení v rámci Divadelní Přibyslavi 2018 bylo v režii místního souboru 
Furiant a mohli jste tak vidět hru „Šťastné údolí“. V pátek 12. 10. proběhla v kul-
turním domě vernisáž výstavy fotografi í z  letošního PYROCARU a  také koncert 
dechové hudby, o den později vás svým představením pobavil DS AJETO Počátky. 
Dalším představením byla loutková pohádka a poslední říjnový pátek jste si mohli 
užít pohádku „Vyměněná princezna“. I po celý listopad se můžete těšit na další várku 
divadelních představení. Všechna jsou vypsaná i  s  časy jejich začátku na  plakátu 
v tomto čísle PO. 

V  sobotu 1. prosince se bude v  kulturním domě konat slavnostní zakončení 
Divadelní Přibyslavi 2018 a budou vyhlášeny výsledky diváckých soutěží. A samo-
zřejmě na vás čeká i kulturní program. 

O den později, v neděli 2. prosince v 16:00 h. se na vás budeme těšit v Kurfürs-
tově domě, kde proběhne vernisáž výstavy Svět panenek a následně v 17:00 h. 
bude na Bechyňově náměstí rozsvícen vánoční strom. Sem jste samozřejmě taky 
srdečně zváni, ale to už trochu předbíhám. 

V úterý 16. října se ve společenském sále DPS konala beseda se spisovatelkou 
Martinou Bittnerovou, všem zúčastněným moc děkuji, především členům senior 
klubu Pohoda a jejich vedoucí paní Vaverkové. Je radost s nimi spolupracovat. 

V pátek 19. října byly v kulturním domě slavnostně předány Ceny města Přiby-
slav těm, kteří se velkou měrou zasloužili o kulturní, společenské, sportovní či jiné 
dění v našem městě. Také byla pokřtěna kniha o spolkové činnosti v Přibyslavi. Ta 
bude v prodeji v informačním centru. Všem, kteří se slavnostního večera zúčastnili, 
děkujeme.

Samozřejmě ani zde v Přibyslavi jsme nezapomněli na stoleté výročí naší republi-
ky. Po celý rok jste se mohli zúčastnit různých akcí (výstava, fi lmy, koncerty, odhalení 
sochy apod.) s tematikou tohoto jubilea a v neděli 28. 10. proběhlo slavnostní kla-
dení věnců u památníku obětem 1. světové války v parčíku u kostela a v 17:00 hodin 
autorské čtení pana Pavla Bezděčky v Galerii Janáček. 

V listopadu se mimo mnoho divadelních představení můžete těšit ještě například 
na fi lmy, koncert, vyvrcholení dětské čtenářské soutěže či tvořivou dílnu.

V úterý 6. listopadu se bude konat v kulturním domě zábavný pořad Zdeňka Izera 
„Na plný coole“. Vstupenky jsme měli k dispozici v informačním centru, je však už 
skoro vyprodáno, proto nevíme, zda budou i v době vycházení tohoto čísla PO. Všich-
ni, kdo vstupenky vlastní, si určitě užijí hodně legrace. Přejeme jim příjemný zážitek.

V týdnu od 5. do 9. listopadu budou mít v otvíracích hodinách knihovny malí 
účastníci dětské čtenářské soutěže možnost získat odměnu! Od března pečlivě četli 
a vyplňovali kartičky, také kreslili. Za svou snahu sbírali malé „knihomilky“ – fi ktivní 
penízky, za které si právě od 5. 11. budou moci „nakoupit“ odměny. Nejvyšší možný 
počet knihomilků byl 42 kusů. Několik nejpilnějších tento počet nasbíralo. Moc jim 
gratuluji! Až si půjdete pro odměnu, vezměte prosím své kartičky s sebou, zkontro-
lujeme počet knihomilků, které máte. Těším se na vás v knihovně. 

V  pátek 16. listopadu vás zveme do  kina. A  to hned na  dva fi lmy! Od  17:00 
budeme hrát zábavný animovaný fi lm pro děti i dospělé „Pat a Mat znovu v akci“ 
a od 19:30 budete moci v předvečer výročí 17. listopadu zhlédnout nový český fi lm 
„Palach“. 

Podzimní tradice
1.  Začátkem listopadu – 2. 11. – navštěvujeme často hřbitovy, upravujeme hroby, 

dáváme na ně věnečky a zapalujeme svíčky. Jak se tomuto dni obvykle říká? 
(začíná na D)

2.  Říká se, že svatý Martin přijíždí na svůj svátek (11. 11.) na jednom zvířeti. 
Na jakém, jakou má barvu a co toto rčení vůbec znamená?

3.  Během svátku sv. Martina se na svátečním stole objevuje jeden pečený 
opeřenec. Co se nejčastěji jí na tzv. svatomartinské hody?

4.  Poslední čtyři týdny před Vánocemi začíná tzv.:
a) akcent
b) advent
c) patent

5.  Na čí svátek by se dle tradice měly řezat třešňové větvičky, 
které když nám vykvetou, mají údajně čarovnou moc?

Markéta Gögeová

Divadelní Přibyslav v plném proudu
V sobotu 17. listopadu je pro vás v rámci fi lmového klubu nachystán v kulturním 

domě od 19:30 nový český fi lm King Skate, vstupné na něj činí 60 Kč. Po fi lmu 
od 21:00 bude koncert! Zahraje vám Aivn´s Naked Trio. Těšíme se na vaši návštěvu. 

V pátek 23. listopadu odpoledne vás zveme do knihovny na tvořivou dílničku. 
V té říjnové jsme vyráběli pokladničku z krabičky od čaje, ale ohlasy ještě nemám, 
neboť proběhla po  uzávěrce PO. Doufám, že se bude všem líbit. Všechny malé 
výtvarníky srdečně zveme i v listopadu. 

V úterý 27. listopadu ve 14:00 jste všichni srdečně zváni do velkého zasedacího 
sálu přibyslavské radnice na setkání s místním rodákem panem farářem Hynkem 
Schusterem a  jeho novou knížkou, která se jmenuje Příběhy z půdy. Zavede vás 
do kouzelného světa pohádek a možná,  že se stane i jedním z dárků, který najdou 
vaše děti nebo vnuci pod stromečkem od Ježíška.

Příjemný vstup do deštivých dní vám přejí všichni zaměstnanci KZMP.

Markéta Gögeová
knihovnice

Dětské kvízové 
okénko

Milí malí luštitelé, mám tu pro vás další kvízek ☺ Ten říjnový byl poměrně 
jednoduchý, o životě v  lese a přírodě, avšak i v něm se našla v odpovědích 

malá chybka. Upřesním ji konkrétnímu luštiteli, až si přijde pro výhru. V době 
uzávěrky máme vyplněné kvízy zatím od slečen Hrůzových a Anetky.

V listopadu se podíváme na podzimní a zimní tradice.

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! :)
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Pro redaktory i kronikáře je tu v pořadí již desátý ročník soutěže 
Péče o naše památky 2018.
Zašlete nám váš letošní článek, nebo příspěvek pro rozhlas 
či televizi a získejte zajímavou cenu.

Psali jste v průběhu tohoto roku o lidech, organizacích nebo institucích, které se 
příkladně starají o památky na Vysočině? Nebo jste o tom referovali v rádiu či v te-
levizi? Pak neváhejte s účastí. Syndikát novinářů Vysočina tímto vyhlašuje jubilejní 
desátý ročník autorské soutěže Péče o naše památky 2017. 

Kraj Vysočina je bohatý na odkazy hmotné kultury a média mají – informováním 
svých čtenářů, diváků nebo posluchačů – možnost napomáhat, aby historické, kul-
turní ba ani technické památky nepodléhaly zapomnění, v horších případech i zkáze. 
Cílem této naší již tradiční aktivity je ocenit žurnalisty či spolupracovníky médií, 
nebo kronikáře, kteří neopomíjejí zviditelňovat příkladný vztah jednotlivců, pod-
nikatelských subjektů či občanských iniciativ k památkám v Kraji Vysočina.

Každý autor může soutěž obeslat maximálně třemi publicistickými materiály, 
které byly či budou prokazatelně zveřejněny od začátku letošního roku do 15. listo-
padu 2018. Rozhodující při hodnocení zaslaných příspěvků či rozhlasových nebo 
televizních reportáží bude především to, jak tvůrce splnil zadání. Tedy, jak přiblížil 
textem, slovem či obrazem v tištěných nebo elektronických médiích, případně zápi-
sem do kronik životní postoje lidí a jejich příkladnou péčí o nějakou památku nebo 
památky na Vysočině. Porotou vybraní tvůrci budou fi nančně oceněni.

Uzávěrka soutěže je v pátek 16. listopadu 2018. Vaše příspěvky posílejte na e-
-mailovou adresu syndikat.vysocina@volny.cz. Na témže místě či telefonicky zod-
povíme i Vaše případné otázky.

Jaroslav Paclík, předseda ÚSSN Vysočina
e-mail: syndikat.vysocina@volny.cz

tel. 606 644 809

Řemeslníci z technické čety města Přibyslav opravili venkovní schodiště do spor-
tovní haly.

„Původní dlažba sloužila sedmnáct let, byla již popraskaná, opadávala a ve vlhkém 
počasí klouzala. Je nezbytné položit novou mrazuvzdornou protiskluzovou dlažbu. 
Ujali se toho dva Jaroslavové - Truhlář a Konečný. Každou jednotlivou dlaždici musejí 
nejprve přesně upravit na  řezačce. Schodiště v  obloukovém tvaru totiž vyžaduje 
precizní práci. Po výměně všech obkladů ještě dotřeme dřevěné podhledy haly nad 
schodištěm a vstup pro sportovce bude opět jako nový,“ řekla Hana Mikulincová, 
vedoucí odboru technických služeb městského úřadu.

Text a foto: Ivo Havlík

Schody do sportovní haly již nebudou 
klouzat

Jana Březková ve svém manufakturním ateliéru na Bechyňově náměstí v Přibyslavi 
vytočila a v peci vypálila jednadvacet usměvavých kuželů pro nejlepší hráče turnaje 
Czech Old School 2018. 

Pro humorně laděné fi gury ve tvaru kuželek spotřebovala přes 30 kg kameniny. 

Bowling [čti bouling] je halový sport, ve kterém se hráč snaží hozenou koulí srazit 
co možná nejvyšší počet kuželek na  konci dráhy. Hra je podobná kuželkám, ale 
mezi oběma sporty jsou odlišnosti. Pro hraní bowlingu je třeba mít dráhu s deseti 
kuželkami a bowlingovou kouli, do níž je možné zasunout prsty ruky. V kuželkách je 
na dráze pouze devět kuželek a liší se i koule.

Nejbližší bowlingová dráha Přibyslavi je ve Velké Losenici a Ždírci nad Doubravou.

Text a foto: Ivo Havlík

Přibyslavská keramička vytočila 
jednadvacet humorných kuželek

Poprvé v 35 let dlouhé historii přehlídek amatérských scén Divadelní Přibyslav 
jeviště kulturního domu neobsadili herci. Na příslovečných prknech, která znamenají 
svět, je pro změnu vystřídala dechová kapela. 

Pod názvem Hasiči hrají ochotníkům, vystoupila v  pátek 12. října Šeucovská 
a hasičská muzika ze Skutče. 

Její kapelník Josef Skála připomenul, že je to rovných 30 let, co hrají v hasičských 
stejnokrojích, a v hledišti zvlášť srdečně pozdravil rodinu kominického mistra Jarosla-
va Vody z místní části Přibyslavi, ze Hřišť. Řekl o ní, že je velký fanouškem právě této 
hasičské dechovky, na její koncerty jezdí široko daleko. Sólisté proto přibyslavskému 
kominíkovi zazpívali píseň s příslovečným názvem Kominíček. 

Zazněly skladby české a moravské dechovky. Některé si publikum zazpívalo.

Tečku za  déle než hodinovým koncertem patnáctičlenný orchestr udělal Mod-
řanskou polkou Jaromíra Vejvody, která se pod názvem Škoda lásky stala největším 
hitem II. světové války.

Ředitelka Kulturního zařízení města Přibyslav Zdeňka Valnerová Šeucovské 
a  hasičské muzice ze Skutče předala symbol letošní Divadelní Přibyslavi - sošku 
Shakespearova Hamleta, kterou vytvořila keramička Jana Březková.

Text a foto: Ivo Havlík

Hasiči hráli ochotníkům,  
odvezli si sošku Hamleta

NOVINÁŘSKÁ SOUTĚŽ 
O CENY
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M. Petrov:  Retro ČS. Co bylo (a nebylo) za reálného 
socialismu, Brno 2013, str. 35.

…Dávno před tím ale byl Pribináček beze sporu nejslavnějším smetanovým 
krémem v  Československu. Osmdesátigramové kelímky kryly voskované pa-
pírové zátky, které stačilo trochu prohnout,   a už měl člověk v ruce primitivní 
lžičku, kterou se šlo prodrápat až ke dnu. A člověk nepřestal, dokud na stěnách 
nezůstal už jen parafín… Zájem byl enormní. Při mizerné logistice, výrobních 
limitech a také s ohledem na to, že se čerstvé smetanové krémy rychle kazily, 
nemohly charakteristické voskované kelímky s papírovým víčkem z Přibyslavi 
zaplavit republiku...

Jeden čas se vyrábělo v Přibyslavi až šestnáct druhů Pribináčka. Příchuť dodá-
valy speciální džemy, na které mlékaři, co je pamatují, dodneška vzpomínají se 
slzou v oku. Mimochodem, Přibyslavští si ovoce hodně pěstovali i sami v Polné 
na Moravě, kde měli své vlastní ovocné plantáže rybízu a sady jabloní…

J. Ledvinka, ml.

Přibyslav v literatuře (71)

Přidružené části města v literatuře (1)
J. Cysařová:  Já prostě nemohu žít jinak, Praha 2010, str. 63.

… „Tehdy ve mně byla opravdu malá dušička. Dvě noci předtím jsem totiž 
za pomocí inženýra Sixty v  jeho kanceláři ve Výzkumném ústavu bramborář-
ském v Keřkově u Havlíčkova Brodu psala letáky proti volbám. V rukavicích, 
abych nezanechala nikde obtisky svých rukou, jsem po deseti kopiích vyrobila 
asi sto kusů na nejtenčím průklepovém papíře a nastrkala je do obálek připra-
vených s adresami a známkou. Společně jsme pak vyjeli do Žďáru nad Sázavou, 
kde jsme je házeli do předem vyhlídnutých poštovních schránek. Ve tři hodiny 
ráno jsme byli zpět“…

(Ing.  Josef Sixta (1911-2009) jako jediný z  našich šlechtitelů brambor byl 
v r. 1965 zapsán do Světového seznamu šlechtitelů rostlin při organizaci FAO 
v Římě. Celkem jako autor nebo spoluautor se podílel na vyšlechtění 36 odrůd 
brambor. Ing.  Sixta úzce spolupracoval se zahraničními šlechtitelskými pra-
covišti. Byl členem vědecké rady VÚB a řadu let předsedou šlechtitelské rady 
pro brambory. Bylo jeho zásluhou, že v r. 1962 byla stanice Keřkov ustavena 
v ČSR hlavním šlechtitelským pracovištěm pro brambory. V době totality byl 
několikrát vyslýchán a za své styky s disidenty mu byl odebrán cestovní pas. Pro 
pojmenování ulice jeho jménem hlasovalo dne 18. 10. 2017 kupodivu pouze 
6 zastupitelů.)

J. Ledvinka, ml.

Koncem října a  začátkem listopadu se na  hřbitovy začne 
sjíždět mnoho lidí, aby uctili památku svých blízkých zesnulých. 

Vyšší hustota provozu může vést k problémům v dopravě. Policisté 
v  tom- to období každoročně evidují zvýšený počet dopravních nehod, u kterých 
v některých případech sehrál svoji roli i alkohol.

Lidé budou vyjíždět na hřbitovy v blízkosti svých bydlišť, ale do našeho kraje budou 
přijíždět i z jiných krajů. Policisté v těchto dnech proto zvýší dohled nad silničním provo-
zem. Policejní hlídky budou kontrolovat místa, kde se nacházejí hřbitovy a zvýšený počet 
dopravních policistů bude nasazen i v rámci běžného výkonu služby.

V souvislosti s památkou zesnulých upozorňujeme účastníky silničního provozu, 
aby jezdili opatrně, zbytečně nespěchali a na cestu se vždy vydávali odpočatí. V tom-
to období vyjíždí často i tzv. sváteční řidiči, kteří nemusí mít včasnou reakční dobu, 
a proto je potřeba být v každé situaci obezřetný a opatrný. Pamatujte, že je tu již pod-
zim, a proto mohou být silnice pokryté mokrým listím, popřípadě namrzlé. Po ránu 
také bývají časté mlhy. 

Doprava ale není jediným problémem „Dušiček“. Při návštěvě hřbitovů buďte opatrní 
i na své věci. Hřbitovy a parkoviště blízko nich začnou navštěvovat i lidé, kteří sem přijdou 
úplně za jiným účelem. Majitelé vozidel často spoléhají na to, že se vzdálí od auta jen 
na chvíli a předpokládají, že se nemůže nic stát. Na vloupání do vozidla a jeho prohledání 
ale zloději stačí jen pár minut. Proto veškeré cennosti – mobilní telefony, fotoaparáty, ka-
belky nebo třeba peněženky, nenechávejte na sedadlech, popřípadě ani v zavazadlovém 
prostoru či na jiných viditelných místech.

Vaše věci nemusí být v bezpečí ani tehdy, pokud si je vezmete s sebou na hřbitov. 
V  okamžiku, kdy svoji kabelku nebo jinou cennost byť jen na  chvíli odložíte na  okraj 
hrobu a jdete např. pro vodu do vázy, odnést starou výzdobu do kontejneru nebo zapálit 
svíčku, stává se váš majetek velmi snadným cílem pro zloděje. Není proto od věci všímat 
si svého okolí a zejména podezřelých osob. Pokud i přes veškerá preventivní opatření 
dojde ke krádeži vašich věcí, je dobré okamžitě vše nahlásit policii. V případě vykradení 
vozidla na nic nesahejte a vyčkejte na příjezd policejní hlídky, která celou věc zadoku-
mentuje a následně prošetří.  

nprap. Martin Hron
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

kancelář ředitele krajského ředitelství
oddělení tisku a prevence

Vrchlického 46
587 24 Jihlava

Policisté budou dohlížet 
na plynulost v dopravě

Most přes vodní tok Losenička, který na silnici III. třídy spojoval vesnice Pořežín 
a Ronov nad Sázavou na samé hranici okresů Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod, 
byl řadu měsíců beznadějně opuštěný.

Nic než hluboké výkopy zaplavené vodou na územních katastrech Velké Loseni-
ce a Hřiště tam zanechala brněnská společnost Keviton. Ta současně z ničeho nic 
na Vysočině opustila stavby podobných mostů u Starče na Třebíčsku, v Hluboké 
na Havlíčkobrodsku a v Radkově na Jihlavsku, všechny po dokončení měly dohro-
mady mít hodnotu 16,3 milionu korun. 

Beznaděj u pořežínského mostu konečně vzala za své 1. října. V pondělí 1. října 
tam nastoupili dělníci z pardubického závodu mostních staveb společnosti Chládek 
& Tintěra, který stavbu v rámci nového výběrového řízení převzal a dokončí.

„Pokud nám v tom nezabrání krajně nepříznivé počasí, chceme, aby nejpozději 
koncem roku byl pořežínský most znovu otevřen, radost z  toho jistě budou mít 
zejména občané obce Velká Losenice a města Přibyslav,“ říká stavbyvedoucí David 
Wawreczka.

Firma nikdy žádný most nepostavila
Na skandální opuštění staveb čtyř mostů v Kraji Vysočina v hlavní zpravodajské 

relaci 8. srpna upozornila televize NOVA. 
„Místní lidé jsou naštvaní, znamená to pro ně další problémy. Už měsíce musí jez-

dit po mnohakilometrových objížďkách a zlepšení je v nedohlednu,“ řekl na kameru 
reportér David Pik.

Společnost Keviton byla založena v Brně v roce 2013, má pouze devět(!) zaměst-
nanců a 15 externích pracovníků. V nabídce služeb zmiňuje rekonstrukce bytových 
jader, stavbu rodinných domů, zateplování fasád či zemní práce včetně menších 

Na skandálně opuštěném mostu se od 1. října opět pracuje

 Ze všeho nejdříve dělníci museli odčerpat vodu, 
potom se již pustili do betonáže patek pilířů mostu.

demolic, pokládky inženýrských sítí a  terénních úprav. V  referencích však žádný 
most nemá. 

Na můj dotaz, proč se Keviton o zakázku ucházel, ale smluvené práce neprovedl, 
vedení společnosti neodpovědělo. 

Firmu prý čeká několikamilionové smluvní penále. Náměstek ředitele krajských 
silničářů Libor Joukl prohlásil: „Nebudeme se s nimi mazat, všechna penále, která 
vyplývají ze smlouvy, budou muset zaplatit.“

Text a foto: Ivo Havlík



Str. 19Kultura / OstatníLISTOPAD 2018

V sobotu 6. 10. 2018 se na havlíčkobrodském náměstí konala charitativní ZUMBA 
PRO VIKTORKU Fironovou v rámci doprovodného programu tradičního farmářské-
ho trhu Koudelův talíř. Akce se konala ve spolupráci organizátorek trhu, Rodinného 
centra Motýlek Žižkovo Pole a Sportovního klubu Zumba dance. Viktorku kromě 
nadšených tanečnic i tanečníků podpořila fi nančně společnost ACO Industries, k.s.,  
Přibyslav, která se zavázala věnovat Viktorce za každého účastníka 50 Kč. Účastníků 
bylo nakonec přes 100, takže celková částka na podporu Viktorky, která trpí one-
mocněním SMA, činí přes 7 000 Kč. Cvičitelky Jana Korejtková a Milada Líbalová 
přiměly k pohybu a úsměvu hodně dětí i dospělých a za to jim patří velký dík. Děku-
jeme pořadatelkám a všem, kteří se do této akce zapojili. Více informací o Viktorce 
a možnostech pomoci najdete na www.nadejeproviktorku.cz

Martina Dočekalová (Lutnerová)
RC MOTÝLEK z.s.

www.motylekzp.cz
www.facebook.com/rcmotylekzp.cz

ZUMBA PRO VIKTORKU

Dvacet velkoformátových fotografi í z letošního Pyrocaru, který se konal ve dnech 17. a 18. 
srpna v Přibyslavi, je vystaveno v místním kulturním domě.

Výstavu o pátém setkání požárních automobilů, jejich řidičů, strojníků a osádek, připra-
vilo Kulturní zařízení města Přibyslav ve spolupráci s redakcí časopisu Alarm revue hasičů 
a záchranářů.

Autorem snímků je reportér Královéhradeckého deníku Michal Fanta. 

„Z  několika tisíc záběrů, které Michal Fanta pořídil, jsem vybral reprezentativní vzorek. 
Pokusil jsem se dát vedle sebe snímky ryze zpravodajské a takové, které prokazují originální vý-
tvarné vidění mladého autora,“ řekl 12. října na slavnostní vernisáži kurátor výstavy Ivo Havlík.

Expozice v přibyslavském kulturním domě potrvá do 2. prosince, potom bude přemístěna 
do ústředního hasičského muzea v přibyslavském zámku Zachariáše z Hradce.

Text a foto: Ivo Havlík

Dům kultury vystavuje fotografie z Pyrocaru

Obec Věžnice získala Cenu naděje pro živý venkov ČR roku 2018 za místní spol-
kový život a občanskou společnost v obci.

V konkurenci 13 krajských vítězů zvítězila u hodnotitelské komise složené převáž-
ně ze členů předsednictva Sdružení místních samospráv. Ocenění zástupci Věžnice 
si cenu převzali v rámci oslav Vesnice roku 2018 v Dolním Němčí na Zlínsku.

Komise hodnotila obce ve dvou kolech. První krok zahrnoval výběr tří fi nalistů 
na základě charakteristik jednotlivých obcí zaslaných v přihláškách do soutěže, dále 
na základě internetových stránek nebo facebookových profi lů každé ze třinácti obcí. 
Ve druhém kole zvolila vítěznou Věžnici.

Cena naděje pro živý venkov je ocenění, které je každoročně udělováno za živý 
spolkový a společenský život v obci, a to v rámci soutěže Vesnice roku v programu 
obnovy venkova. Sdružení místních samospráv ČR je garantem tohoto ocenění 
a vítězná obec Věžnice získala odměnu 100 000 Kč. Ocenění převzal starosta obce 
Věžnice Ing. Josef Málek z rukou předsedy SMS ČR JUDr. Stanislava Polčáka.

Jak sdělil starosta obce: „Za získanou odměnu bychom chtěli zakoupit pro děti 

skákací hrad, který by sloužil všem místním spolkům.“ 
Obec je od roku 2009 realizátorem programu místní Agenda 21. V obci působí 

deset spolků, které vzájemně spolupracují na různých společenských akcích. Obec 
je známá konáním celé řady tradičních společenských akcí. Vedení obce i místním 
spolkům se do dění daří zapojovat své občany, kteří jsou často aktivními příznivci 
tamějšího nejen kulturního života.

Náměstek hejtmana Mgr. Pavel Pacal konstatoval: „Gratuluji obci Věžnice, která 
pod vedením starosty Ing. Josefa Málka zvítězila v celostátním klání o Cenu naděje 
pro živý venkov České republiky 2018 udělovanou za místní spolkový život a ob-
čanskou společnost v obci. Jsem přesvědčen, že obec Věžnice je v této oblasti pro 
ostatní obce dobrým příkladem nejen co se týče množství dobře fungujících spolků, 
ale také kvality pořádaných akcí a zapojování svých občanů do kulturního života. 
Zároveň děkuji o bci Věžnice za  příkladnou reprezentaci Kraje Vysočina v  rámci 
soutěže Vesnice roku 2018.“

Ing. Josef Málek

Vítězem Ceny naděje pro živý venkov 2018 se stala obec Věžnice
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Rovných deset gólů dali v sobotu 13. října přibyslavští dorostenci spojenému celku 
Pohledu, České Bělé a Dlouhé Vsi, a žádnou branku nedostali.

Ještě kurióznější na tak přesvědčivém vítězství fotbalového zápasu 1. A třídy byl 
jeho začátek. Neuplynula první minuta a  SK Přibyslav již vedla 2:0! Petr Stehno, 

Dva góly v úvodní minutě a hezké děvče s píšťalkou

 Rozhodčí Věra Soukupová

pečlivý archivář přibyslavské kopané, říká, že nic podobného v uplynulých padesáti 
letech nepamatuje.

Poločas skončil 8:0, ale druhá půle již tak gólově úrodná nebyla. Možná proto, že 
trenéři tři nejlepší přibyslavské dorostence už před přestávkou stáhli ze hry, chlapci 
se ani neosprchovali a jako mladá posila odjeli s B týmem do Starého Ranska. Přesto 
zápas v Přibyslavi skončil jednoznačně 10:0.

Jiná zajímavost se odehrála při utkání přibyslavských dorostenců s  týmem Vel-
kého Beranova první říjnovou sobotu. Zápas jako hlavní rozhodčí řídila půvabná 
slečna. S píšťalkou v ústech to byla Věra Soukupová z obce Budeč v okrese Žďár 
nad Sázavou.

Junioři byli jako vyměnění, z jejich hrdel nepadlo žádné jadrné či neslušné slovo, 
i když si vítězství odvezli hosté, kteří vstřelili jedinou branku vyrovnaného střetnutí.

Text a foto: Ivo Havlík

Uzávěrka příštího čísla 19. 11. do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 30. 11. 2018)

Foto: Anna ŠauerováFoto: Anna Šauerová
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PODĚKOVÁNÍ
Volby skončily. Srdečně děkujeme všem, kdo se jich zúčastnili, zvláště těm 
z vás, kteří podpořili naši značku NPP! Získali jsme téměř 2000 vašich hlasů. 
Jeden získaný mandát je sice méně, než minulé volební období, ale pro nás se 
tím nic nemění. Nadále budeme usilovně pracovat v prosazování našich priorit 
v zastupitelstvu a do výborů a komisí vyšleme ty nejlepší z  nás. Přibyslav si 
dobrou péči zaslouží.

za NPP Marie Křesťanová

LUCIE 
ORGONÍKOVÁ
Moc Vám všem děkuji za hlasy a důvěru, 
kterou jste mi projevili v senátních volbách. 
Velmi si toho vážím a v podpoře rozvoje našeho 
regionu budu dále pokračovat.

Děkujeme rovněž za hlasy naši kandidátce 
ČSSD do zastupitelstva města Přibyslav. 
Zavazuji se jako Váš nově zvolený zastupitel 
našeho města pracovat zodpovědně 
se zřetelem na naše společné potřeby 
a život. 
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CATERINGOVÉ SLUŽBY ANDĚL

  Plánujete oslavu? Sháníte občerstvení, prostory a obsluhu? 
Stačí jen zavolat.

  Zajištění kompletních akcí, vlastní inventář a zařízení 
(grily, fritézy...)

  Oslavy, svatby, smuteční hosti ny, 
fi remní večírky, rauty, promoce atd.

  Uvaříme, přivezeme, obsloužíme

  Jaromír Křesťan, tel. číslo 736 764 158

Dílnička v knihovně
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Společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

PŘIJME
pro středisko pitné vody Přibyslav –
PROVOZNÍHO DĚLNÍKA VODOVODŮ

Požadujeme:
Střední odborné vzdělání – výuční list (v technickém oboru)

Samostatnost
Pracovitost, spolehlivost, pečlivost a ochota učit se nové věci

Řidičský průkaz skupiny „B“
Řidičský průkaz skupiny „T“ výhodou

Nabízíme:
Zaměstnání u stabilní a ekonomicky silné společnosti

Motivující finanční ohodnocení (prémie, podíly na hospodářském výsledku)
Možnost profesního školení

5 týdnů dovolené
Dotované závodní stravování

Úvazek 37,5 hodin týdně, hlavní pracovní poměr, jednosměnný provoz 
Příspěvek na penzijní připojištění

Příspěvek na dovolenou

Nástup možný ihned.
Bližší informace:

Josef Šrámek – 603803918, 
životopis zasílejte na e-mail joklova@vakhb.cz

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.,
Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod,

telefon 569 430 211, vakhb@vakhb.cz, www.vakhb.cz



Str. 27Inzerce / Pozvánky na akceLISTOPAD 2018

Upozorňujeme návštěvníky, že na  kulturních a sportovních akcích budou pořizovány fotografie, video a audio záznamy.
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Mateřská školka Žižkovo Pole a Rodinné centrum Motýlek vás srdečně zvou na 

 

 

Sobota 
24.11.2018

14:00 - 17:00 

Sál nad MŠ 
Žižkovo Pole

 

Keramika 

Proutěné 
výrobky 

 

Patchwork 

Dětské 
oblečení 

 

Bižuterie 

 

Perníčky 

Adventní 
věnce 

Umělecké 
truhlářství 

 
Výrobky 

dětí a rodičů 

 

Domácí 
cukrovinky, káva, 

čaj 

Výtěžek bude věnován 
MŠ Žižkovo Pole 

Dětský tvořivý 
koutek 

Rodinné centrum Motýlek Žižkovo Pole vás zve na 

 

 

Facebook : rcmotylekzp 

Sobota 
3.11.2018

15:00 - 17:30 

Herna RC 
Motýlek 

Žižkovo Pole

Ozdoby, cedulky 
na dárky a jiné 

Přijďte s námi 
tvořit nebo si 

jen pohrát! 

MATERIÁL 
ZAJIŠTĚN 

Výrobky mohou být 
věnovány k prodeji 
na jarmarku 24.11. 

Upozorňujeme návštěvníky, že na  kulturních a sportovních akcích budou pořizovány fotografie, video a audio záznamy.
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listopad 2018
KZM Přibyslav
I N F O R M U J E

– od 1. listopadu 2018 Burza knih Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. listopadu 2018 Rozmísťování kontejnerů na bioodpad/dle rozpisu Město Přibyslav Mě Ú Přibyslav
– od 1. listopadu 2018 Pyrocar 2018/výstava M. Fanty Kulturní dům KZM Přibyslav
– od 1. listopadu 2018 Skautská pošta/hra s Déčkem Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 1. listopadu 2018 Svátek všech svatých/viz plakát Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 1. listopadu 2018 v 16.00 h. Koncert žáku ZUŠ/Pernerův dům Koncertní sál ZUŠ ZUŠ, pobočka Přibyslav
– 1. listopadu 2018 v 18.00 h. Rytmy tkáně přírody/vernisáž výstavy M. Kovala Janáček galerie Janáček galerie Přibyslav
– 2. listopadu 2018 Svátek všech věrných zemřelých – dušiček/viz plakát Farní kostel a hřbitov ŘKF Přibyslav
– 2. listopadu 2018 v 19.00 h. DP/ Slečna Flintová/DS Schod Chotěboř Kulturní dům KZM Přibyslav
– 3. listopadu 2018 v 9.00 h. Liga Vysočiny mužů Sportovní hala SK Juvenis Přibyslav
– 3. listopadu 2018 od 15.00 h. Jarmarkové tvoření Herna RC Motýlek Ž. P. RC Motýlek Žižkovo Pole
– 3. listopadu 2018 v 19.00 h. DP/ Čtyři vraždy…/DS Ochotníci z Novoměstska Kulturní dům KZM Přibyslav 
– 4. listopadu 2018 Fotbalové utkání Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 4. listopadu 2018 v 9.00 h. 2. liga dorostenců Sportovní hala SK Juvenis Přibyslav
– 4. listopadu 2018 Fotbalové utkání Fotbalové hřiště Keřkov Sativa Keřkov
– 4. listopadu 2018 od 9.00 h. Přibyslavský dvanáctiboj Junior/viz plakát hřiště Nerudova ul. u MŠ MS ČČK Přibyslav
– 5. listopadu 2018 od 8.00 h. Vyhodnocení čtenářské soutěže v knihovně Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 5. listopadu 2018 od 8.30 h. V knihovně si můžeme i hrát Kurfürstův dům KVC Harmonie, KZM Přibyslav
– 6. listopadu 2019 v 19.00 h. Zdeněk Izer/ Na plný coole Kulturní dům Zdeněk Izer
– 8. listopadu 2018 Vzpomínka na všechny věrné zemřelé/viz plakát Farní kostel a hřbitov ŘKF Přibyslav
– 9. listopadu 2018 Vyhodnocení čtenářské soutěže/poslední den Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 9. listopadu 2018 v 19.00 h. DP/Na útěku/DS Adivadlo Havlíčkův Brod Kulturní dům KZM Přibyslav
– 10. listopadu 2018 v 9.00 h. Mše svatá v DPS Sál DPS ŘKF a PS Přibyslav
– 10. listopadu 2018 v 19.00 h. DP/Parohaté pověsti/DS Želiváci Želiv Kulturní dům KZM Přibyslav
– 11. listopadu 2018 v 9.00 h. Liga Vysočiny starších žáků Sportovní hala SK Juvenis Přibyslav
– 11. listopadu 2018 v 16.00 h. Svatomartinský lampionový průvod Areál v Dobré KVC Harmonie Přibyslav
– 15. listopadu 2018 od 13.00 h. Bezplatná Alzheimer poradna Radnice města Mě Ú Přibyslav
– 15. listopadu 2018 ve 14.00 h. Setkání s písničkou Kulturní dům SPCCH ČR ZO, KZM Přibyslav
– 16. listopadu 2018 v 17.00 h. Pat a Mat znovu v akci/fi lm pro děti Kulturní dům KZM Přibyslav
– 16. listopadu 2018 v 19.30 h. Jan Palach/fi lm Kulturní dům KZM Přibyslav
– 17. listopadu 2018 v 18.00 h. Tradiční setkání u sochy sv. Václava Bechyňovo náměstí MS ODS Přibyslav
– 17. listopadu 2018 v 19.30 h. FK – King Skate/fi lm; Aivn´s Naked Trio/koncert Kulturní dům KZM Přibyslav
– 20. listopadu 2018 v 17.00 h. Misijní klubko ŘK fara ŘKF Přibyslav
– 23. listopadu 2018 od 14.30 h. Dílnička pro všechny Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 23. listopadu 2018 v 19.00 h. DP/Zamilovaný sukničkář/Chátra Sázava Kulturní dům KZM Přibyslav
– 24. listopadu 2018 ve 14.00;v 15.30 h. DP/Malá čarodějnice/Přib. pimprlata Kulturní dům KZM Přibyslav
– 24. listopadu 2018 ve 14.00 h. Adventní jarmark Sál Žižkovo Pole MŠ a RC Motýlek Žižkovo Pole
– 24. listopadu 2018 v 17.00 h. Setkání vodáků Povodeň ŘK fara ŘKF Přibyslav 
– 24. listopadu 2018 v 17.45 h. Svatý Václav Horácké divadlo HD Jihlava
– 24. listopadu 2018 v 19.00 h. DP/Kartářka/DS Havlíček Škrdlovice Kulturní dům KZM Přibyslav
– 25. listopadu 2018 v 17.00 h. O Jáchymovsku – promítání a vyprávění ŘK fara ŘKF Přibyslav
– 26. listopadu 2018 ve 14.00 h. Vetešárna/zahájení akce, viz plakát Budova ZŠ Otakárek, ZŠ Přibyslav
– 27. listopadu 2018 ve 14.00 h. Příběhy z půdy/Autorské čtení H. Schuster Radnice města SPCCH ČR ZO, KZM Přibyslav 
– 29. listopadu 2018 od 15.00 h. Vánoční jarmark Kulturní dům MŠ, KZM Přibyslav
– 29. listopadu 2018 v 16.00 h. Koncert žáku ZUŠ/Pernerův dům Koncertní sál ZUŠ ZUŠ, pobočka Přibyslav
– 30. listopadu 2018 v 8.00 h. Vetešárna/ukončení akce, viz plakát Budova ZŠ Otakárek, ZŠ Přibyslav
– 30. listopadu 2018 v 19.00 h. DP/Kurz efektivního rodičovství/JenTak Havl. Borová Kulturní dům KZM Přibyslav
– 30. listopadu 2018 Instalace výstavy betlémů ŘK fara ŘKF Přibyslav
– 1. prosince 2018 ve 13.00 h. K Ježíškovi do Betléma/zahájení výstavy ŘK fara ŘKF Přibyslav 
– 1. prosince 2018 ve 13.00 h. Vánoční výstava Starý špitál KVC Harmonie Přibyslav
– 1. prosince 2018 v 17.00 h. DP/ Slavnostní zakončení přehlídky Kulturní dům KZM Přibyslav
– 1. prosince 2018 v 17.00 h. Vystoupení country kapely TERASA z Přibyslavi Kulturní dům KZM Přibyslav
– 2. prosince 2018 v 9.00 h. K Ježíškovi do Betléma/výstava ŘK fara ŘKF Přibyslav 
– 2. prosince 2018 v 16.00 h. Svět panenek a kouzlo betlémů/vernisáž výstavy  Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 2. prosince 2018 v 17.00 h. Rozsvícení vánočního stromu Bechyňovo náměstí Město Přibyslav a další
– 3. prosince 2018 K Ježíškovi do Betléma/ukončení výstavy ŘK fara ŘKF Přibyslav


