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Otevíráte dnes stránky posledního čísla Přibyslavského občasníku v tomto roce. 
Rok 2018 se chýlí ke svému závěru, ale nové zastupitelstvo intenzivně pracuje na se-
stavení pracovních orgánů pro toto nové volební období a na sestavení rozpočtu 
pro rok 2019. Mým přáním je, aby se nám podařilo doplatit úvěr, který byl použit 
na stavbu a rekonstrukci školy, realizovat připravené investice a zároveň si vytvořit 
určitý fi nanční polštář pro období 2020 – 2022. O tom, jaké investice budeme v ná-
sledujícím roce realizovat, a  jaké budeme projekčně připravovat, vás budu infor-
movat v lednovém čísle Přibyslavského občasníku. Dnes si jen dovolím shrnout, že 
se nám k dnešnímu dni podařilo dokončit stavbu rekonstrukce ulice Komenského, 
rekultivaci a rozšíření skládky v Ronově nad Sázavou a přístavbu mateřské školy. 
Investici kanalizace v Dobré a v Keřkově dokončíme v roce 2019. Na začátku lis-
topadu jsem se zúčastnil předávání medailí Hasičského záchranného sboru Kraje 
Vysočina, kdy byla udělena medaile druhého stupně zástupci velitele JPO II Přibyslav 
Ivo Šimanovskému. Tato medaile je udělována ředitelem HZS za přínos integrova-
nému záchrannému systému a požární ochraně.  Že je v dobrých rukou, o tom se 
přesvědčuji s každým výjezdem, při kterém je nutno spolupracovat na ose obec, jed-
notka požární ochrany i další složky záchranného systému. Beru ji také jako ocenění 
práce celé naší jednotky, která patří ke špičkovým mezi JPO II. To chlapci potvrdili 
i  při likvidaci ohně v  areálu společnosti MAN, kdy došlo díky jejich pohotovému 
přístupu k rychlé likvidaci počínajícího požáru. Při této příležitosti jsem byl zaskočen 
obavami Policie ČR při rozhodování o vstupu do soukromého uzavřeného objektu, 
zřejmě pramenícími z předchozích negativních zkušeností. Jelikož zde nebyl nikdo 
z vlastníků přítomen a nebylo možno jej rychle kontaktovat, policie zvažovala zákon-
nost možnosti vstupu, byť ve dvoře šlehaly plameny, které mohly být jak počínajícím 
požárem, tak neuhašeným ohništěm. Zdá se, že kvůli tomu, že někteří občané chrání 
tak vehementně svá práva, můžou někteří z nás být ohroženi na majetku i na životě 
v případech, kdy o ně skutečně jde!

V těchto dnech opustí řady pracovníků města pan Přemysl Tonar – vedoucí odpa-
dového hospodářství v Ronově, pan Jaromír Hanuš, taktéž pracovník na úseku od-
padového hospodářství, a v novém roce také Ing. Josef Moštěk, dlouholetý tajemník 

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Přibyslav ve středu 31. 10. 2018 
nově zvolení zastupitelé složili slib zastupitele města: „Slibuji věrnost České republi-
ce. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zá-
jmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“

Následně bylo nově zvoleno vedení města: Martin Kamarád (ODS) – starosta 
města, Michael Omes (KDU – ČSL) – místostarosta města, Mgr. Ota Benc (ODS) – 
radní, Ing. Marie Křesťanová (Nezávislí pro Přibyslav) – radní, Ing. Václav Zábrana 
(Přibyslav 2014) – radní. Do vedení výborů zastupitelstva města byli zvoleni: Libor 
Jaroš (KDU – ČSL) – předseda fi nančního výboru a Ing. Lucie Orgoníková (ČSSD) 
– předsedkyně kontrolního výboru. Poté byli voleni další členové obou výborů dle 
předložených nominací. Starosta města ve svém projevu připomněl své předchůdce 
v novodobé historii města a vyslovil jim uznání. Poděkoval za důvěru a uvedl, že 
zastupitelstvo má před sebou mnoho práce, zejména dokončení všech započatých 
investičních akcí a schválení rozpočtu na příští rok. Na začátku volebního období 
byla ve čtvrtek 15. listopadu za město a zastupitelstvo sloužena bohoslužba za pří-
tomnosti některých z nově zvolených zastupitelů města Přibyslav. Na tuto událost 
zastupitele i přítomné osobně pozval duchovní správce přibyslavské farnosti. Do-
mnívám se, že město, jeho občané, včetně zvolených zastupitelů si zaslouží podpo-
ru, včetně podpory duchovní a P. Pavlu Sandtnerovi za tuto jeho iniciativu děkuji.

Je mi ctí vykonávat funkci místostarosty města a  děkuji za  důvěru všem, kteří 
mě podpořili. Jsem přesvědčen o tom, že důvěra mezi zastupiteli a občany města 
nemůže skončit po volbách, ale musí trvat po celé volební období. Vzájemná komu-
nikace má tuto důvěru posilovat a prohlubovat. Těším se na vzájemnou spolupráci 
zastupitelů i občanů města ve prospěch dobré budoucnosti Přibyslavi. 

Občanům města a všech místních částí přeji pokojné Vánoce, prožité v okruhu 
svých blízkých a naplněné opravdovou radostí.

Michael Omes
místostarosta města

Konec roku ve znamení hektické činnosti

Na začátku volebního 
období

městského úřadu. Přeji jim všem, aby ve svém dalším působení, či při zaslouženém 
odpočinku i v rodinném životě byli šťastní. Všem patří poděkování za  jejich práci 
pro město Přibyslav.

Vážení občané,
přeji vám krásné prožití závěru roku 2018 a vánočních svátků. Přeji nám všem, aby 

se atmosféra a shon běžných dní s Vánocemi uklidnily a my měli čas společně pose-
dět, promluvit a radovat se z přítomnosti svých nejbližších. Přeji vám šťastné Vánoce.

M artin Kamarád
starosta města

V sobotu 5. 1. 2019 se opět po roce uskuteční tato dobročinná akce v Přibyslavi 
a  v  okolních obcích. Sraz koledníků - dětí a  dospělých, kteří by se chtěli zapojit, 
bude ve 13 hod. v klubovně skautského oddílu Aldebaran na farním dvoře. Pokud 
se nenajdou dobrovolníci v místních částech Přibyslavi, bude tam sbírka probíhat 
ještě v neděli 6. 1. 2019. 

Pomoc dobrovolníků je cenná
Malí koledníčci i vedoucí skupinek se při minulé i předminulé Tříkrálové sbírce 

na Přibyslavsku zúčastnili v hojném počtu a byly pokryty všechny přibyslavské ulice. 
Velmi vydatnou pomocí naší sbírky jsou přibyslavské skautské oddíly. Věřím, že 
na nás ani tentokrát nezapomenou a pomohou dobré věci. Z organizačních důvodů 
bychom uvítali, kdyby se dobrovolníci - vedoucí skupinek předem nahlásili na níže 
uvedený kontakt. Je ideální, když má vedoucí předem domluvené i své „tři krále“. 
Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v České republice.

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

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

Záměr na využití prostředků získaných z Tříkrálové sbírky 2019
Každoročně se 65 % z  vybrané částky vrací Oblastní charitě Havlíčkův Brod 

(OCH HB). Tyto peníze pomáhají lidem v regionu, kteří se ocitli v nelehké životní 
situaci. Tentokrát přispějí na projekt tzv. „Charitní záchranné sítě“ pro pomoc lidem 
v nouzi na základě přesně daných pravidel. Poskytnutí například potravin, hygieny, 
ošacení nebo vybavení domácnosti s  odborným sociálním poradenstvím. Nákup 
devítimístného svozového auta pro klienty ledečské Sociálně terapeutické dílny. 
Zbylých 15 % z výtěžku využije na své projekty Diecézní katolická charita Hradec 
Králové, jejíž součástí je i OCH HB, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % půjde 
na celostátní projekty a 5 % putuje na režii sbírky.

Tříkrálová sbírka 2019 na Přibyslavsku

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
V  sobotu 5. 1. 2019 večer v  18 hodin po  sbírce jsou všichni zváni 
na Tříkrálový koncert do farního sálu ve farní budově v Přibyslavi, kde vystoupí místní 
mladí i dospělí hudebníci. Zazní vánoční skladby. Tříkrálový koncert jako obvykle 
podpoří Tříkrálovou sbírku. Návštěvníci koncertu budou moci přispět dobrovolným 
vstupným do tříkrálové kasičky.

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

Další informace vám rád sdělím.
Michael Omes

tel.: 728 264 579
e-mail: michael.omes@seznam.cz
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Upozorňujeme naše občany, že do 31. ledna 2019 je možno podávat nomina-
ce na udělení Ceny města Přibyslav za rok 2018. Formulář na nominaci najdete 
na www.pribyslav.cz v části legislativa/pravidla a zásady. V souvislosti s blížícím se 
zimním obdobím žádáme řidiče, aby neparkovali svá vozidla na místních komunika-
cích a umožnili tak pracovníkům zimní údržby komunikací bezproblémové odhrno-
vání sněhu. Dále řidiče upozorňujeme, že dle § 25 zákona o silničním provozu musí 
při stání zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr 
jízdy. Po dohodě s Policií ČR bude v zimním období prováděna zvýšená kontrola 
dodržování tohoto ustanovení zákona.

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ

Odbor hospodářsko-správní
Rozpočet města

Rada města dne 10. října 2018 schválila rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu města 
na  rok 2018. Rozpočtové příjmy města po  tomto rozpočtovém opatření dosáhly 
111 179 182,63 Kč a výdaje 147 672 309,06 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří 
fi nancování. 

V rámci rozpočtového opatření č. 5 došlo ke zvýšení příjmů o 2 524 770,37 Kč 
a to z důvodu přijetí dotace na volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR 
ve výši 150 000 Kč, dotace SZIF na založení lesního porostu ve výši 41 004,37 Kč, do-
tace v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – Šablony II. ve výši 2 114 904 Kč a dota-
ce Kraje Vysočina – Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III. ve výši 218 862 Kč. 
Dotace byly zavedeny do § 3113 (základní školy), § 6115 (volby do zastupitelstev 
územních samosprávných celků) a § 6330 (převody vlastním fondům v rozpočtech 
územní úrovně). Kapitálová rezerva je po  RO5 ve  výši 17  044  554,38 Kč. Plnění 
rozpočtu města k 31. 10. 2018 je následující:

Daňové příjmy činí 65 736 949,28 Kč, tj. 98,09 % rozpočtovaných daňových pří-
jmů. Nedaňové příjmy jsou ve výši 3 810 900,02 Kč, kapitálové příjmy 9 472 497 Kč 
a přijaté transfery 19 903 273,37 Kč. Příjmy celkem ve výši 98 923 619,67 Kč tvoří 
88,98 % schváleného rozpočtu.

Celkové výdaje jsou ve výši 68 585 850,32 Kč, což je 46,44 % schválených výdajů 
na letošní rok. Běžné výdaje k 31. 10. 2018 činí 42 329 086,68 Kč, kapitálové výdaje 
pak 26 256 763,64 Kč.

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 31. 10. 2018 Kč 12 635 294,01, podle jednotlivých organizací je následují-
cí: lesy 800 439,49 Kč, Kč, skládka 6 193 488,61 Kč, správa majetku 876 601,71 Kč, 
kabelová televize 1  265  710,75 Kč, všeobecná správa -18  196,75 Kč a  pronájmy 
3 517 250,20 Kč. 

Poskytování dotací z rozpočtu města Přibyslav
Vzhledem k  tomu, že se blíží termín (31. 12. 2018) pro předkládání žádostí 

na poskytnutí dotace z rozpočtu města Přibyslav, uvádím níže následující informa-
ci. Podle „Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Přibyslav“ schválených 
zastupitelstvem města lze dotaci poskytnout fyzické nebo právnické osobě na zá-
kladě písemné žádosti, jejíž vzor je umístěn na webových stránkách města Přibyslav 
v  termínu do  31. prosince předchozího roku. V  odůvodněných případech může 
rada nebo zastupitelstvo města rozhodnout i o žádosti podané po tomto termínu. 
Dotace je fi nanční částka poskytnutá žadateli na základě rozhodnutí ZM nebo RM 
na pokrytí nákladů žadatele související s konkrétní jednorázovou akcí pořádanou 
žadatelem nebo na pravidelnou činnost žadatele (podporu činnosti). Město Přiby-
slav poskytuje ze svého rozpočtu dotace především na kulturu, sport a tělovýcho-
vu, spolkovou činnost, humanitární pomoc, sociální služby, děti a mládež, seniory. 
Na poskytnutí dotace není právní nárok. Dotace je poskytována na základě veřej-
noprávní smlouvy. Žadatelé předkládají žádosti na předepsaném tiskopise, který je 
k  dispozici na  www.pribyslav.cz/městský úřad/formuláře/formuláře OHS/žádost 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Přibyslav. Bližší informace jsou uveřejněny 
na  www.pribyslav.cz/legislativa/pravidla a  zásady/2016 Zásady pro poskytování 
dotací. 

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV
Odbor výstavby a životního prostředí
Výstava ovoce, zeleniny, medu a brambor Přibyslavska 
a Prvorepubliková kavárna

Ve dnech 20. 10. – 22. 10. 2018 se konal 20. jubilejní ročník Výstavy ovoce, zele-
niny, medu a brambor Přibyslavska. Součástí výstavy byla v sobotních dopoledních 
hodinách v radničních prostorách i Prvorepubliková kavárna, kterou připravil Na-
dační fond Základní školy Přibyslav. Kavárnu navštívilo velké množství návštěvníků 
a byla velmi pozitivně hodnocena. Děkujeme zástupcům Nadačního fondu a dětem, 
kteří všichni obsluhovali prvorepublikově odění, za  příjemné tematické zpestření 
výstavy. 

Odborná komise dne 19. 10. 2018 ochutnala brambory a přidělila první místo 
odrůdě  Antonie od pana Jaroslava Zmeka z Počátek, na druhém místě skončila od-
růda Belana ze Zemědělského družstva Velká Losenice a na třetím místě se umístila 
odrůda Milva z akciové společnosti Havlíčkova Borová zemědělská, a. s. V soutěži 
o nejkrásnější jablko zvítězilo opět jablko z České Jablonné, odrůda Rubín od pana 
Zdeňka Hrubého ml. Druhé místo obsadila také odrůda Rubín od  pana Milana 
Zvolánka z Modlíkova a na třetím místě se umístilo jablko od pana Josefa Panáčka 
z Havlíčkovy Borové, tentokrát odrůda Spartan.

Poprvé v historii výstavy byl také oceněn nejlepší med pana Václava Brabce, který 
zvítězil v soutěži Slza medu 2018. Děkujeme všem pořadatelům a vystavovatelům 
za jejich volný čas a obětavost, jež věnují na uspořádání této výstavy. 

Jana Krejčová
OVŽP

Za celý odbor výstavby a životního prostředí přeji všem čtenářům PO pohodové 
prožití vánočních svátků a hodně štěstí a zdraví v novém roce. 

Ing. Martin Firla
vedoucí OVŽP

Odbor správy majetku
Na základě vyhlášené výzvy Státního fondu dopravní infrastruktury pro fi nancová-

ní opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpří-
stupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace byla 
zpracována a podána žádost o poskytnutí tohoto příspěvku na realizaci propojení 
chodníku v ul. Hesovská, která by byla realizována v příštím roce. Na investici bylo 
v tomto měsíci vyhlášeno výběrové řízení na realizaci záměru. Zároveň byla z téhož 
programu zpracována a podána žádost o poskytnutí příspěvku na realizaci chodní-
ku v místní části Dvorek. Realizace tohoto projektu bude podmíněna poskytnutím 
příspěvku. Maximální výše příspěvku ze SFDI na akci je 85 % celkových uznatelných 
nákladů. V řešení je dopracování projektové dokumentace na realizaci opravy rybní-
ků v České Jablonné pod názvem „Rekonstrukce vodních nádrží v místní části Česká 
Jablonná“. V současné době probíhá územní řízení. I na tuto investici bude v příštím 
roce podána žádost o poskytnutí příspěvku z programu Ministerstva zemědělství. 
Záměrem města Přibyslav je realizovat opravu místní komunikace ul. Malinského 
s návazností na ul. Jižní. V loňském roce v ul. Jižní byly provedeny veškeré inženýr-
ské sítě. V současné době se připravuje projektová dokumentace na obě tyto ulice. 
V řešení je dále projektová dokumentace pro rekonstrukci ul. Hasičská, na kterou 
byl v roce 2010 vydán souhlas s provedením stavby. Bylo vyhlášeno výběrové ří-
zení na opravu místní komunikace v České Jablonné. Na základě podané žádosti 
o příspěvek byla městu Přibyslav poskytnuta dotace z Kraje Vysočina z grantového 
programu Rozvoj vesnice 2018. Oprava této komunikace je zařazena na příští rok. 

Řešili jsme opravu propustku nad obcí Dolní Jablonná. Propustek byl poničen 
neúmyslně – autonehodou. Škoda bude řešena z  povinného ručení řidiče, který 
škodu způsobil. 

Těšit se mohou občané na nové vánoční dekorace na sloupech veřejného osvětle-
ní. Zastaralá výzdoba (zbývající část) byla nahrazena novou LED dekorací. 

V  oblasti bytového hospodářství – pokračují činnosti v  souvislosti s  prodejem 
25 bytových jednotek na ulici Příkopy č. p. 485 a 486. Prodej ještě není ukončen. 

Jako každý rok touto dobou, proběhla deratizace v bytových domech a v kana-
lizačních šachtách v majetku města. Průběžně jsou řešeny běžné opravy v bytech 
i v nebytových prostorech. 

V  tomto měsíci byly započaty práce na  celkové rekonstrukci vodoinstalace 
a elektroinstalace v bytě v domě s pečovatelskou službou čp. 254. Práce probíhají 
společně v  součinnosti s odborem technickým a fi rmou. Záměr města realizovat 
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rekonstrukci bytového domu č. p.  15 v  Ronově nad Sázavou je zpracována pro-
jektová dokumentace. Na tuto rekonstrukci bytového domu bude podána žádost 
o poskytnutí příspěvku v rámci programu IROP bytové domy.

Jelikož je toto číslo občasníku poslední, které budou čtenáři číst v  tomto roce, 
chtěla bych vám, čtenářům, popřát krásné prožití svátků vánočních a pevné zdraví 
v novém roce 2019.

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSM

Odbor technických služeb
Listopad pro technickou četu města neznamená jen odklízení listí, ale i přípravu 

na sníh. Sklady jsou naplněné posypem, pracovníci drží zimní pohotovost a sledují 
předpovědi počasí. Začínáme s  vánoční výzdobou, 22. listopadu budeme kácet 
strom. Tentokrát je to jedle z Hesovské ulice, kterou její majitelé věnovali městu. 
Děkujeme. 

Poslední dny před slavnostním rozsvěcením vánočního stromu na  náměstí tak 
bývají pro technickou četu dost hektické. Vše musí klapnout. Slavnostní nasvícení 
lamp i nazdobení stromů v Přibyslavi – před radnicí i před školkou, dále pak v Dolní 
a České Jablonné. 

V měsíci listopadu jsme pomáhali odklízet následky po vichřici – popadané stro-
my, větve ve  městě, na  cyklostezce nebo v  Dobré i  v  Ronově nad Sázavou. Avie 
s plošinou byla potřeba také při sundávání poškozené střechy na přibyslavské faře.

Hotové je vydláždění prostoru u autobusové zastávky v Utíně, u spořitelny insta-
lovali pracovníci města nové zábradlí. Vyčistili okapy na městských domech i kanály 
ve městě a na vesnicích. Hodně oprav a hlavně údržbu na zimu potřebuje veškerá 
technika jak ve správě čety, tak pracovníků skládky. Péči potřebují také přírodní se-
kačky – ovce na ronovské skládce. Na letošní zimu mají nově vyspravený přístřešek.

Sportovní hala „žije“ od pondělí do neděle. Na stránkách sportovního zařízení 
města najdete v sekci hala rozpis na týden i na víkend, kdy je hala plná adrenalinu 
díky napínavým mistrovským zápasům a turnajům. Zájemci o cvičení v malém sálku 
najdou typ cvičení i termíny v sekci taneční sál. Otužilí sportovci využívají v tomto 
čase také venkovní hřiště, nejčastěji na fotbalové tréninky.

Přeji pohodový předvánoční čas.
Hana Mikulincová, DiS.

vedoucí OTS

Pečovatelská služba Přibyslav
Měsíc listopad byl u  nás v  Pečovatelské službě Přibyslav ve  znamení klidného 

provozu služby. Pečovatelky průběžně vybíraly naplánovanou dovolenou a účastnily 
se ještě zbývajících povinných školení. 

V měsíci listopadu byla také podána přes internetovou aplikaci OK služby - Po-
skytovatel „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.

Jako každý měsíc u nás ve společenské místnosti proběhla dne 10. 11. ve spo-
lupráci s  místní římskokatolickou farností mše svatá. Další mše svatá – tentokrát 
již vánoční by měla proběhnout v  sobotu dne 15. 12. a  bude spojena s  menším 
posezením a pohoštěním. Všichni jste srdečně zváni.

V měsíci prosinci by měl provoz Pečovatelské služby Přibyslav probíhat bez větších 
změn a omezení, tak jak je již z minulosti zvykem. Doufáme, že nás letos nezapome-
ne navštívit Mikuláš se svou „bandou čertů“, na které se již všichni obyvatelé domů 
s pečovatelskou službou těší, návštěva je příjemným rozptýlením v předvánočním 
čase. V  týdnu před Vánocemi proběhne v  naší společenské místnosti již tradiční 
večeře a posezení pro obyvatele domů s pečovatelskou službou, které zpestří vy-
stoupení dětí z mateřské školky a na harmoniku nám opět přijde zahrát pan F. Zadák. 
O vánočních svátcích pak budeme zajišťovat služby v časovém rozmezí jako v neděli, 
tj. od 17.00 – 19.00 hodin. Mezi svátky budeme pro naše klienty zajišťovat v případě 
jejich zájmu obědy z restaurace U Kubínů a  to ve dnech 27. a 28. 12. Začátkem 
prosince budou naši klienti osloveni a v případě zájmu jim pak bude zhruba v polo-
vině měsíce předán jídelní lístek. Dále v tomto týdnu mezi svátky nebude odpolední 
směna a provoz Pečovatelské služby Přibyslav bude od 6.30 – 15.00 hodin.

Závěrem bych vám všem s  celým kolektivem pečovatelek chtěla popřát krás-
né a požehnané Vánoce, spoustu radosti, vánoční pohody a kouzelné atmostéry 
a do roku 2019 hlavně hodně zdraví a Božího požehnání. 

Martina Veselá, DiS.
vedoucí PS

V  měsíci listopadu jsme vykonávali běžnou sociální činnost a  potřebné úkony 
veřejného opatrovnictví. Také jsme byli osloveni nabídkou spolupráce s Centrem 
duševního zdraví. Jedná se o službu poskytovanou od srpna letošního roku lidem 
s  duševním onemocněním na  Havlíčkobrodsku. Podílí se na  ni FOKUS Vysočina 
a Psychiatrická nemocnice v Havlíčkově Brodě s tím, že projekt podpořilo i Minis-
terstvo zdravotnictví. Myšlenkou projektu je docílit souladu mezi zdravotní a sociální 
péčí o duševně nemocného člověka v jeho domácím prostředí místo hospitalizace. 
Nemocný je tak nejen léčen, ale i veden k samostatnosti a schopnosti se začlenit 
do běžné společnosti, přičemž velký důraz je kladen na prevenci rozvoje duševního 
onemocnění. O to se má postarat tým odborníků z oboru psychiatrie, psychologie, 
ale i sociální pracovníci a další. Plánujeme tak setkání se zástupcem centra, abychom 
získali co nejvíce informací a případně mohli nabízet službu i našim občanům.

V  rámci povinného zákonného vzdělávání jsem se zúčastnila akreditovaného 
semináře zaměřeného na sociální šetření a předávání informací mezi institucemi. 
Každá taková vzdělávací akce zkvalitňuje naši práci.

Přeji vám krásné vánoční svátky a v novém roce především pevné zdraví.

Lenka Vaverková, DiS.
sociální pracovnice

Bezplatná Alzheimer poradna 
se v prosinci nekoná!

Další proběhne v budově Městského úřadu v Přibyslavi
ve čtvrtek 17. 1. 2019 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

Sociální práce
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Komplet (všechny dostupné TV kanály) 900 Kč 

Žlutě vyznačené skupiny kanálů v nabídce Mých 5/ 
Mých 10/Mých 15 je nutné nabízet pohromadě. 

Mých 5 (70 Kč)/Mých 10 (140 Kč)/Mých 15 (210 Kč) 

AMC 
AMS HD 

Animal Planet HD 
Discovery HD Showcase 

Discovery Science HD 

DTX HD 

Investigation Discovery HD 
Arena Sport 1 HD 

AXN 
AXN Black 
AXN White 

CBS Reality 

CINEMAX HD 

CINEMAX 2 HD 
Crime and Investigation 

CS Film/CS Mini/Horor Film 
Československo/Festival  (SD,HD) 

Discovery Science 
DTX 

Animal Planet 

CNN International 
Duck TV 

E! HD 
English Club TV 

Eurosport 1 (SD,HD) 
Eurosport 2 (SD,HD) 

Extreme Sports 
Film+ 

FilmBox Plus 
FilmBox Premium HD 

Film Europe Channel HD 
Fishing&Hunting 

Golf Channel 

History 

Hustelr TV* 
JImJam 

JOJ Cinema (SD,HD) 
Leo TV/Extasy* 

Markíze Int. (SD,HD) 
Minimax 

MTV 
MTV Dance 

MTV Hits 

MTV Live HD 
MTV Rocks 

Nat Geo Wild 

National Geographic HD 
Nickelodeon 

Nickelodeon Junior 
Nova Sport 1 (SD,HD) 
Nova Sport 2 (SD,HD) 

Private TV* 
Spektrum (SD,HD) 

Sport 1 (SD,HD) 
Sport 2 (SD,HD) 

Sport 5 
TV Paprika 

VH1 
VH1 Classic 

Viasat Explore 
Viasat History 
Viasat Nature 

Sport a zábava (75 Kč) 
AMS (SD,HD) 

Arena Sport 1 (SD,HD) 
CNN International 

Discovery Channel 
Eurosport 1 (SD) 

Eurosport 2 (SD) 

Golf Channel 
Investigation  Discovery 

Leo TV/Extasy* 
Sport 1 (SD,HD) 
Sport 2 (SD,HD) 

TLC 

Arena Sport 2 

Barrandov News 
Barrandov Plus 

ČT :D/ČT art (SD,HD) 

ČT sport (SD,HD) 
ČT1 JM 

ČT1 (SD,HD) 

ČT2 (SD,HD) 
ČT24 (SD,HD) 

Deutsche Welle 
Fashion TV 

Filmbox 

France 24 

JOJ Family (SD,HD) 

Kino Barrandov 
Kino Svět 

Mňam TV 
NoeTV 

Nova (SD,HD) 
Nova 2 (SD,HD) 

Nova Action (SD,HD) 

Nova Cinema (SD,HD) 
Nova Gold (SD, HD) 

Óčko 
Óčko Expres 

Óčko Star 
Prima (SD,HD) 

Prima Comedy Central 
Prima COOL (SD,HD) 
Prima KRIMI (SD,HD) 
Prima LOVE (SD,HD) 

Prima MAX (SD,HD) 
Prima ZOOM (SD,HD) 

REBEL 

REBEL 2 Slušnej kanál 

Regionální Televize TVS 
RELAX 
RETRO 
Selfnet 

STV1 (Jednotka) SD,HD 
STV2 (Dvojka) SD,HD 

Šlágr TV 
TA3 (SD,HD) 

Televize Seznam 

TUTY HD 
TV Barrandov (SD,HD) 

TV Brno 1 

Doplňkové balíčky Základní balíčky (všechny 205 Kč) Pro začátek (100 Kč) 

HBO GO* (50 Kč) 
Online videotéka HBO. K dispozici 

kdykoliv a kdekoliv s připojením na 
internet. Kompatibilní s PC, iOS, 
Android a vybranámi Smart TV. 
Společně s HBO nebo Komplet. 

HBO* (200 Kč) 
HBO HD 

HBO 2 HD 
HBO 3 HD 

CINEMAX* (50Kč) 
Cinemax HD 

Cinemax 2 HD 

Rodina (70 Kč) 

CBS Reality 
Disney Channel 

E! HD 
Fine Living 

JimJam 

Minimax 
MTV 

Nickelodeon 
Nickelodeon Junior 

Spektrum 
TV Paprika 

Viasat History 
Viasat Nature 

VH1 
VH1 Classic 

FilmBox Premium* (100 Kč) 
FilmBox Extra HD 

FilmBox Premium HD 
FilmBox Family 

Erox HD 
Eroxxx HD 

FightBox HD 
FashionBox HD 

DokuBox HD 
360 TuneBox HD 

Volný čas (75 Kč) 

AMC 

AXN 
CS Film/CS Mini/Horor Film 

Film Europe Channel (SD,HD) 
Film+ 

FilmBox Plus 
Fishing&Hunting 

History 
National Geographic (SD) 

Viasat Explore 

* Stanice vysílané pro dospělé 
Ceny uvedené u nabídek jsou platby za jeden měsíc.
Kanály jsou provozovány společností Telly CE s.r.o. 
Aktualizace k 1.11.2018 

Programová nabídka digitální televize

Změny v programové nabídce

Tematická nabídka Sport a zábava
Přidání kanálu Investigation Discovery
Přidání kanálu Discovery Channel
Přidání kanálu TLC
Odebrání kanálu Viasat Explore – kanál se přesune 

do nabídky Volný čas
Odebrání kanálu Fishing and Hunting – kanál se pře-

sune do nabídky Volný čas

Nabídka Mých 5/10/15
Přidání nového kanálu Crime and Investigation
Přidání kanálu Nickelodeon
Přidání kanálu Markíza International (SD/HD)
Kanály Nova Sport 1 a  Nova Sport 2 již nebudou 

na sebe vázané, bude tedy možné objednat každý 
kanál zvlášť

Kanál Investigation Discovery (v  SD verzi) bude na-
hrazen kanálem Animal Planet. Kanál Investigation 
Discovery v HD verzi zůstává.

Ostatní programové nabídky zůstávají beze změny.  
Děkujeme za pochopení.

Jiří Koudela

Dovolujeme si vás informovat o  změnách v  progra-
mových nabídkách, které proběhly 1. listopadu 2018.

Základní programová nabídka Pro začátek
Přidání nového kanálu TUTY HD
Přidání nového kanálu TV Brno 1
Vyřazení kanálu Nickelodeon – kanál se přesune 

do nabídky Rodina a Mých 5/10/15
Vyřazení kanálu Markíza International (SD/HD) – ka-

nál se přesune do nabídky Mých 5/10/15

Tematická nabídka Rodina
Zařazení kanálu Nickelodeon
Tematická nabídka Volný čas
Přidání kanálu Fishing and Hunting
Přidání kanálu Viasat Explore
Odebrání kanálu Animal Planet
Odebrání kanálu Discovery Channel – kanál se přesu-

ne do nabídky Sport a zábava
Odebrání kanálu TLC – kanál se přesune do nabídky 

Sport a zábava
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 97/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje program ustavujícího zasedání: 
1. Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouho-
době uvolnění (§ 84 zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty města Přibyslav
e) volba místostarosty města Přibyslav
f) volba dalších členů Rady města Přibyslav
2. Zřízení fi nančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů fi nančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy fi nančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů fi nančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
3. Rozhodnutí o  odměnách za  výkon funkcí neuvolněných členů 
zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
Termín: 31. 10. 2018
Zajistí: Kamarád Martin - starosta
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 1

98/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav rozhoduje ustanovit jednoho místostarostu 
města Přibyslav.
Termín: 31. 10. 2018
Zajistí: Kamarád Martin - starosta
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 2

99/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav v  souladu s  § 84 odst. 2 písm. k) zákona 
o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty města bude člen zastupitelstva 
dlouhodobě uvolněn.
Termín: 31. 10. 2018
Zajistí: Kamarád Martin - starosta
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 2

100/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje veřejnou volbu starosty, místosta-
rosty, členů rady města (radních), předsedů a členů fi nančního a kontrolního 
výboru.
Termín: 31. 10. 2018
Zajistí: Kamarád Martin - starosta
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 2

101/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav volí starostou města Přibyslav Martina 
Kamaráda.
Termín: 31. 10. 2018
Zajistí: Kamarád Martin - starosta
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 2

102/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav volí místostarostou města Přibyslav Michaela 
Omese.
Termín: 31. 10. 2018
Zajistí: Kamarád Martin - starosta
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 2

103/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav volí členem Rady města Přibyslav (radním) 
Mgr. Otu Bence.
Termín: 31. 10. 2018
Zajistí: Kamarád Martin - starosta
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 2

104/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav volí členem Rady města Přibyslav (radním) 
Ing. Marii Křesťanovou.
Termín: 31. 10. 2018
Zajistí: Kamarád Martin - starosta
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 2

105/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav volí členem Rady města Přibyslav Ing. Václava 
Zábranu.
Termín: 31. 10. 2018
Zajistí: Kamarád Martin - starosta
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrželo se 1, nehlasovalo 2

106/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav zřizuje Finanční a Kontrolní výbor Zastupitel-
stva města Přibyslav a stanoví počet členů v obou výborech na 7 členů.
Termín: 31. 10. 2018
Zajistí: Kamarád Martin - starosta
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 2

107/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav volí předsedou Finančního výboru Zastupitel-
stva města Přibyslav Libora Jaroše.
Termín: 31. 10. 2018
Zajistí: Kamarád Martin - starosta
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 2

108/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav volí předsedou Kontrolního výboru Zastupitel-
stva města Přibyslav Ing. Lucii Orgoníkovou.
Termín: 31. 10. 2018
Zajistí: Kamarád Martin - starosta
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 2

109/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav volí členy Finančního výboru Zastupitelstva 
města Přibyslav Martu Stolínovou, Mgr. Věru Daniškovou, Milenu Krejčovou, 
Mgr. Milana Kachlíka, Ing. Luďka Rezničenka, Ing. Irenu Rezničenkovou.
Termín: 31. 10. 2018
Zajistí: Kamarád Martin - starosta
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 2

110/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav volí členem Kontrolního výboru Zastupitelstva 
města Přibyslav Václava Henzla.
Termín: 31. 10. 2018
Zajistí: Kamarád Martin - starosta
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrželo se 1, nehlasovalo 2

111/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav volí členy Kontrolního výboru Zastupitelstva 
města Přibyslav Mgr. Petra Adama, Marii Slavíčkovou, Ing. Bc. Petra Jajtnera, 
Aleše Holuba, Ivo Močubu. 
Termín: 31. 10. 2018
Zajistí: Kamarád Martin - starosta
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 2

112/2018 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje s účinností od 1. listopadu 2018, aby 
při souběhu výkonu několika funkcí náležela neuvolněnému členu zastupitel-
stva měsíční odměna podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna.
Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje měsíční odměny neuvolněným čle-
nům zastupitelstva pro volební období 2018 - 2022 ve výši:
a) člen zastupitelstva 1.200 Kč
b) člen rady 3.000 Kč
c) předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady 2.200 Kč
d) člen výboru zastupitelstva nebo komise rady 1.900 Kč
e) místostarosta 17.000 Kč
s účinností od 1. listopadu 2018. 
Zastupitelstvo města Přibyslav rozhoduje o zvýšení odměny pro neuvolněné 
členy zastupitelstva, kteří jsou oprávněni k přijímání vůle snoubenců, že spolu 
vstupují do manželství, o 100 Kč s účinností od 1. listopadu 2018.
Termín: 31. 10. 2018
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 2

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města 
Přibyslav ze dne 31. 10. 2 018

 232/2018 Rada města Přibyslav projednala návrh rozpočtu a fi nančního plánu na rok 
2019 a doporučuje je k projednání zastupitelstvu města.
Termín: 31. 12. 2018
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0

233/2018 Rada města Přibyslav schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2018 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

234/2018 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele inves-
tiční akce „Propojovací chodník ul. Hesovská, Přibyslav“.
Termín: 30. 11. 2018
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0

235/2018 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. 
IV-12-2017646/VB/1 mezi městem Přibyslav Bechyňovo náměstí 1, 582 22 
Přibyslav, IČO 00268097 a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 
Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín, IČO 24729035 k tíži pozemku ve vlastnictví 
města Přibyslav parc. č. 378/5 v k. ú. Dobrá spočívající v právu umístit, zřídit, 
provozovat, opravovat, činit údržbu, obnovu a  výměnu zařízení distribuční 
soustavy.
Termín: 31. 12. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0

236/2018 Rada města Přibyslav schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 315/15 o vý-
měře 70 m2 v k. ú. Přibyslav panu (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje 
odstraněny) Přibyslav. Cena pronájmu je 140 Kč/rok. Nájemní smlouva bude 
uzavřena s účinností od 1. 12. 2018 do 30. 9. 2023.
Termín: 31. 12. 2018
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0

237/2018 Rada města Přibyslav zřizuje na období 2018 - 2022 jako své iniciativní a po-
radní orgány:
- komisi sociální a zdravotní,
- komisi stavební, dopravní a ekologickou,
- komisi zahraniční,
- komisi pro sport a volnočasové aktivity,
- sbor pro občanské záležitosti.
Rada města stanovuje minimální počet členů komisí na 3 členy.
Termín: 31. 01. 2019
Zajistí: Kamarád Martin 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0

238/2018 Rada města Přibyslav schvaluje program jednání Zastupitelstva města Přiby-
slav dne 21. 11. 2018.
Termín: 21. 11. 2018
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0

239/2018 Rada města Přibyslav vyhlašuje výběrové řízení na dodávku multifunkčního 
zařízení (tiskárna, kopírka, skener).
Termín: 08. 11. 2018
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 07.  11. 2018

 240/2018 Rada města Přibyslav schvaluje na základě poptávky smlouvu o dílo na opravu 
motoru DEUTZ z kompaktoru BOMAG mezi Janem Krejčím, Havlíčkova 261, 
582  22 Přibyslav, IČO 10466207 a  městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 
1 582 22 Přibyslav, IČO 00268097. Celková cena díla je 345.000 Kč bez DPH.
Termín: 15. 11. 2018
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 1

Martin Kamarád, starosta  Václav Zábrana, radní

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 15.  11. 2018
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Město Přibyslav  

PŘIJME  
do pracovního poměru  

DĚLNÍKA – OBSLUHA SKLÁDKY  
v Ronově nad Sázavou 

 
Bližší informace na  

http://www.pribyslav.cz/vyberova-rizeni  
 pracovní místa 

nebo  
na úřední desce MÚ Přibyslav 

 

    
 

Město Přibyslav  

PŘIJME  
do pracovního poměru  

ZEDNÍKA  
DO PRACOVNÍ SKUPINY MÚ 

 
Bližší informace na  

http://www.pribyslav.cz/vyberova-rizeni  
 pracovní místa 

nebo  
na úřední desce MÚ Přibyslav 

 

ŠD a ŠK Přibyslav 
vás srdečně zve na  

 
 

VÁNOČNÍ VÝSTAVU 
 

 

 
  

Zahájení v pátek 14.prosince 2018 
       v 15 hodin v hudebně ZŠ 

 
 
       program:   

malé divadlo 
                  vánoční zpívání  
                   předtančení 
                    mažoretky  
                   občerstvení 
                 čajovna Otakárka 
 
           výstava prací dětí ŠD a ŠK 
 

Uzávěrka příštího čísla 17. 12. do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 3. 1. 2019)
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Jak se na základní škole slavilo 
100. výročí Československé republiky

V říjnu probíhalo na základní škole velké množství aktivit, které si kladly za cíl 
učit děti zajímavou formou o naší zemi, její historii i současnosti i významných 
osobnostech a oslavit tak 100. výročí vzniku republiky.

Prvňáčci se zapojili do focení „živé vlajky“, povídali si o státních symbolech, malo-
vali, účastnili se vysazování dvou lip.

Žáci druhého a pátého ročníku navštívili exkurzi ve Staré škole a Muzeu řemesel 
v Polné. Věnovali se naší vlajce, zjišťovali, co znamenají barvy a jak vlajka vznikala. 

Třeťáci se společně podíleli na tvorbě státní vlajky, seznamovali se s mapou České 
republiky, řešili matematické úlohy s historickými mincemi a bankovkami a povídali 
si o významných osobnostech československých dějin. Ve skupinách vytvořili pla-
káty, zabývali se státními symboly. Vytvořili pro své spolužáky vědomostní kvíz plný 
otázek týkajících se znalostí o Československé republice. V hudební výchově sestavili 
zpěvník písní, ve kterých se zpívá o místech v České a Slovenské republice.

Čtvrťáci si připomněli významné historické osobnosti: Cyrila a  Metoděje, J. A. 
Komenského, Karla IV., T. G. Masaryka. Upekli si Masarykovo cukroví, bramborové 
placky, jablka v županu a vše rozdali mezi ostatní žáky. Třída 4. A si uspořádala volby 
do třídního zastupitelstva a volbu starosty. Děti si tak měly možnost na vlastní kůži 
vyzkoušet principy a mechanismy demokratického státu. Dále žáci v rámci projektů 
navštívili Horácké muzeum a prohlédli si školní třídu z období 1. republiky.

Dne 24. října se žáci čtvrtých a druhých tříd společně sešli na chodbě, vzájemně si 
představili své aktivity a nechybělo společné zpívání státní hymny s paní Michaelou 
Štefáčkovou s občerstvením a přípitkem prvorepublikovou meltou.

Žáci pátého ročníku se zúčastnili programu Staleté kořeny, navrhovali pamětní 
mince ke 100. výročí republiky, malovali na zeď lípu, kam zaznamenali klíčová data 
naší historie, prezentovali mluvnická cvičení na téma historie našeho školství.

Žáci šestých ročníků uspořádali výstavu „Přibyslav v proměnách času“, ve které 
porovnali staré a nové fotografi e Přibyslavi a okolí. V hodinách zeměpisu vytvořili 
mapu republiky, kterou v rámci dějepisu zaplnili významnými daty. Mapa bude vy-
užívána v hodinách k připomínce významných dnů a také při hraní živého pexesa. 
 Sedmáci vytvořili pexeso československých sportovců. V hodinách dějepisu sestavili 
výstavku «Vzduch je naše moře», která je věnována některým významným typům 
československých letadel /1918-2018/. 

Osmáci v pracovních činnostech upekli prvorepublikové cukroví do Prvorepubli-
kové kavárny, navštívili výstavu Made in Czechoslovakia aneb průmysl, který dobyl 
svět v Národním technickém muzeu v Praze. 8. A zorganizovala focení „živé vlajky“ 
sestavené z žáků, pedagogů a zaměstnanců školy. Dále osmáci zpracovali informace 
o všech československých a českých prezidentech a vytvořili jejich galerii na scho-
dišti školy. Zajímavý byl projekt, který hledal odpověď na badatelskou otázku: „Je 
na tom starší generace lépe ve znalostech o historii československé republiky než ta 
mladší?“ – hypotéza zněla, že starší generace bude mít, dle různých zpráv v médiích, 
znalosti lepší. Data získaná z ankety, kterou osmáci uspořádali, zatím v rámci hodin 
matematiky statisticky zpracovávají, takže na  kompletní výsledky se můžete těšit 
v dalším čísle občasníku, ale už nyní můžeme prozradit, že se hypotéza nepotvrdila 
a mladší generace na tom není rozhodně tak špatně, jak se obecně tvrdí.

Deváťáci si připomněli 100. výročí společně s druháky – skládali obrázky T. G. 
Masaryka a společně si o něm povídali. Vytvořili také společenskou hru o českých 
a  československých dějinách, kterou si zahráli žáci 6. - 9. ročníků v  rámci hodin 
dějepisu a výchovy k občanství. 

Do projektu se zapojila i školní družina a školní klub - vytvořili lipovou alej z kávo-
vých fi ltrů. Vyráběli státní vlajku a přibyslavskou věž z plastových víček. V kroužku 
vaření pekli podle receptů našich babiček jablečný koláč a mrkvánky s povidly.

Pozadu nezůstala ani školní jídelna, která pro nás v týdnu od 15. října připravila 
jídla dle prvorepublikových receptů.

za učitele ZŠ Přibyslav
Marcela Kasalová, Jaroslava Janů

Oslavy 100. výročí Československé republiky očima dětí:
Sto let republiky

Začátkem října jsme si začali připomínat, jaké bylo Československo, když v roce 
1918 vzniklo.

Říkali jsme si, že T. G. Masaryk byl první československý prezident. Na jeho počest 
jsme pekli prvorepublikové cukroví. Připomněli jsme si naše významné historické 
osobnosti: Cyrila a  Metoděje, J. A. Komenského a  Karla IV. Vysvětlili jsme si, co 
znamená být vlastenec a proč bychom měli být hrdi na svoji vlast.

Během vyučování jsme vyráběli a dotvářeli lípu z papíru, protože je to náš národní 
strom. Kořeny byli padlí vlastenci a koruna byla o místech, kde všude lidé žijí.

Naší republice bych přál, aby nadále vzkvétala a abychom už nikdy nezažili válku. 
K. Šütö 4. třída

Slavili jsme výročí, sto let republiky
Povídali jsme si o  T.G. Masarykovi a  vytvářeli jsme papírovou lípu. Pekli jsme 

Masarykovo cukroví, bramborové placky a  jablka v  županu. Na  chodbě jsme je 
rozdávali mezi ostatní žáky a společně zpívali hymnu.  V České republice se mi líbí 
a chci jí popřát, aby se nezničila a aby si udržela svoje tradice, jazyk a žila v míru.

J. Omes 4. třída
Oslava 100 let republiky

Naše třída 4. B se na oslavy 100 let republiky začala připravovat už v září. Vypravili 
jsme se vlakem na exkurzi do Nového Města na Moravě, kde jsme navštívili Horác-
ké muzeum a prohlédli jsme si zde především školní třídu z období 1. republiky. 
Ve staré škole to nebývalo tak jako dnes. Vyzkoušeli jsme si sezení ve starodávných 
lavicích a viděli jsme tehdejší písmo. Jak jsme si ho později ve škole zkoušeli psát, 
zjistili jsme, že to vůbec není lehké a naše dnešní písmo je lehčí. Cestou zpět jsme 
vystoupili ve Žďáře nad Sázavou a se zájmem jsme si prohlédli vše v prvorepubliko-
vém obchodě v Moučkově domě. Pan průvodce nám ukazoval zboží, které se tenkrát 
prodávalo, a o všem nám zajímavě vyprávěl. Zaujaly nás také reklamy na zboží, které 
jsme si potom ve škole malovali a vytvořili jsme si obchod smíšeným zbožím U Me-
luzíny. Nakonec jsme vytvořili i test Obchod za první republiky pro ostatní žáky naší 
školy. Myslíme si, že se nám vše povedlo a naše práce se nám podařila.

R. Benc, M. Janáček, D. Mach 4. třída
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V sobotu dopoledne na Výstavě ovoce, zeleniny, medu a brambor Přibyslavska 
lákala návštěvníky i vůně kávy z Prvorepublikové kavárny, kterou připravily děti pod 
vedením členek správní rady Nadačního fondu ZŠ Přibyslav. Již u vchodu na kavárnu 
upozorňovala návěstí malovaná v  dobovém stylu žáky, kteří navštěvují výtvarný 
kroužek. Ti také vyzdobili vnitřek kavárny portréty T. G. Masaryka. Návštěvníci kavár-
ny mohli ochutnat cukroví dle receptů z prvorepublikových kuchařek a popíjet kávu 
či meltu. Žáci školy pekli zázvorky, mandlové sušenky a tzv. Masarykovy knofl íky, 
které údajně byly nejoblíbenějším cukrovím prvního prezidenta. Dokonce pečení 
v  rámci výuky natáčeli a  připravili krátký dokument, který se v  kavárně promítal. 
Veškeré chutě, dekorace i kostýmy obsluhy kavárny byly podřízeny době, kterou 
kavárna reprezentovala. Zpočátku jsme poctivě počítali návštěvníky, avšak při stém 
už jsme to vzdali a také „cvrkot“ v kavárně nás stále zaneprázdňoval.

Ačkoliv bylo zřejmé, že nikdo z obsluhy není profesionál, měli jsme kavárnu plnou 
milých a štědrých hostí. Nepochybujeme, že byli v naší kavárně spokojení, někteří 
si odnesli i malý balíček zázvorek a recepty, které děti připravily ( jak jinak než v pr-
vorepublikovém stylu). Dodatečně děkujeme všem návštěvníkům a jejich štědrosti. 
Do nadačního fondu jsme vybrali více než 4 000 Kč! Tyto prostředky budou použity 
pro aktivity žáků školy v Přibyslavi. 

Rodiče a příznivci Nadačního fondu vědí, že lze podporovat fond jak fi nančně, 
tak i pomocí při akcích školy, anebo jen sympatií a šířením dobrého jména. Někteří 
rodiče přispívají přímo na  účet fondu, jiní předávají fi nanční prostředky třídním 
učitelům, kteří je odevzdají do pokladny fondu. Rodiče a sympatizanti si sami volí 
částku příspěvku. Letos bylo doporučeno rodičům poskytnout minimální částku 
200 Kč na dítě za rok, ale ze sledování transparentního účtu je zřejmé, že se mnoho 
rodičů rozhodlo pro vyšší částky. Všem děkujeme! S koncem roku pro vás máme 
opět připravený školní kalendář pro rok 2019. Pro tento rok jsme zvolili téma „Mu-
síme si pomáhat – ve zdraví a nemoci“. K volbě nás inspiroval fakt, že právě před 
sty lety byl založen Československý červený kříž. Nicméně z obrázk ů dětí je patrné, 
že pomáhat může každý a že je mnoho lidí kolem nás, kteří si naši pomoc zaslouží. 
Za  správní radu Nadačního fondu ZŠ Přibyslav Vám přeji klidný advent, štědré 
Vánoce a šťastný nový rok 2019.

Eva Kučerová

Zprávy z Nadačního fondu

Po několika měsících pilné a obětavé práce všech za-
interesovaných otevíráme další třídu v mateřské školce. 
Je nejkrásnější z  těch stávajících, protože je celá nová, 
zařízená nejmodernějším vybavením a  hračkami a  již 
toužebně očekávaná dětmi i paními učitelkami. Přejeme 
jim, aby se jim ve třídě „Dráčků“ líbilo a moc děkujeme 
zřizovateli, který nám toto umožnil. Ve všech třídách se 

postupně plní nástěnky a šatny novými výrobky a výkresy našich dětí a také nabíd-
kami aktivit pro jejich rodiče, daří se nám naplňovat naše třídní vzdělávací plány 
a rozvíjet tak osobnosti nám svěřených dětí. V měsíci říjnu jsme se i my snažili přiblí-
žit dětem významné výročí naší republiky poutavým a pro ně zajímavým způsobem. 
Tradiční šipkovanou jsme obohatili o seznámení se symboly naší státnosti, s naším 
městem, s naší krásnou zemí. Své zážitky děti ztvárnily ve výtvarných pracích, kdy 
lepily státní vlajky, kreslily do mapy České republiky, co by u nás chtěly mít, vybar-
vovaly Svatováclavskou korunu i portrét Karla IV. Z bohaté nabídky naší klasické 

české hudby poslouchaly symfo-
nickou báseň B. Smetany – Vlta-
vu, jejíž krásné tóny vyjadřovaly 
taneční improvizací se stuhami. 
Ve  výpravně ilustrované knize 
s názvem Mapy vyhledávaly naši 
republiku a  zároveň se zajímaly 
i  o  jiné, pro ně zajímavé země. 
V  rámci multikulturní výchovy 
měly děti možnost seznámit se 
s  mezinárodní znakovou řečí. 
Neslyšící lektorka Isabelle David 
se svým partnerem, oba z Fran-
cie, byli příjemně překvapeni 
bezprostředností a  zvídavostí 
dětí, které se s pomocí obrázků 
a  poutavého ukazování naučily 
předváděná slova. Nezapomíná-

me ani na české tradice, připomněli jsme si svátek sv. Martina a těšíme se na návště-
vu Mikuláše s jeho družinou - andílky a čerty. 

V jednotlivých třídách probíhají vánoční dílny, ve kterých děti společně s rodiči 
vyrábějí například adventní kalendáře, svícínky, ozdoby i jiné tradiční výrobky. Rada 
rodičů při MŠ pořádala 1. vánoční jarmark v kulturním domě, kterého se zúčastnili 
nejen děti a jejich rodiče, ale i široká veřejnost. Mohli jsme obdivovat šikovné ruce 
příbuzných našich dětí a některé výrobky si i zakoupit. Vánočně nás naladilo vystou-
pení dětí i jejich paní učitelek, občerstvili jsme se vánočními dobrotami a ještě jsme 
mohli vyhrát hodnotné ceny ve vánoční tombole. Výtěžek z  této velmi povedené 
akce bude věnován dětem z naší mateřské školky. Dovolujeme si touto cestou podě-
kovat rodičům a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do přípravy a průběhu 
jarmarku a byli bychom rádi, aby se stal novou tradiční akcí v našem městě.

V  očekávání nejkrásnějších svátků v  roce připravují děti pro své nejbližší přá-
níčka, drobné dárečky a  také 
vánoční vystoupení. Zároveň 
nezapomínají ani na  seniory, 
zaměstnance naší školky ani 
na  svého zřizovatele a  štědré 
sponzory i  příznivce. Díky nim 
mohou prožívat nezapomenu-
telné chvíle kouzelného dětství 
ve společnosti svých vrstevníků, 
které jsou základem pro jejich 
budoucí spokojený život.
Závěrem chci vám všem popřát 
krásné a  požehnané vánoční 
svátky a  všechno nejlepší v  no-
vém roce!

Zuzana Musilová

Zprávy ze školky

HLÁSÍME: „HOTOVO!“ 
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„Pojďme všichni k Betlému“
Město Přibyslav

Vás všechny srdečně zve
na

„Živý Betlém“,
který se bude konat v neděli 16. prosince 2018 od 14.00 hodin

v areálu Římskokatolické farnosti v Přibyslavi.
Přijďte za námi do farní stodoly!
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sobota 1. 12.
– 13.00 h.  Zahájení výstavy betlémů „K Ježíškovi do Betléma“ 

a vystoupení dětí (do 17.00 h.)
neděle 2. 12.
– 9.00 h.  Výstava betlémů „K Ježíškovi do Betléma“ (do 12.00 h.)
–  Zápis intencí na faře na celý rok 2019 
pondělí 3. 12.
– 17.00 – 18.30 h.  Setkání dětí na faře 10 – 13 let
středa 5. 12.
– 16.30 h.   Mikulášská mše svatá
sobota 8. 12.
– 9.00 h.    Setkání biřmovanců na faře
– 14.00 – 17.00 h.  Duchovní obnova farnosti se zasvěcením NS PM
– 17.00 – 19.00 h.  Adorace 
neděle 9. 12.  Dveřní sbírka na rádio Proglas a televizi Noe
čtvrtek 13. 12.
– 19.00 h.  Biblická hodina na faře
sobota 15. 12.
– 9.00 h.  Mše svatá v DPS
– 13.30 h.  Vánoční zpovídání; prodej knih
neděle 16. 12.  Příjezd Betlémského světla
   Dveřní sbírka a prodej drobností ve prospěch sdružení Betlém 

nenarozeným – Dlaň životu v Hamrech u Hlinska. Jedná se 
podporu azylového domu pro matky s dětmi. 

– 14.00 h.   Živý betlém na faře a doprovodný program
pondělí 17. 12.
– 17.00 – 19.00 h.  Společné  setkání misijního klubka a dětí 10 – 13 let
úterý 18. 12.
– 18.00 h.  Benefi ční koncert na opravu soklu a fi nální úpravu fasády severní 

strany kostela
pondělí 24. 12. Štědrý den
– 16.00 h.  Dětská vánoční mše svatá
– 24.00 h.  Půlnoční mše svatá
úterý 25. 12. Boží hod vánoční
– 8.00; 9.30; 18.00 h.   Mše svatá
– 16.30 h.     Jesličková pobožnost
středa 26. 12. Svátek sv. Štěpána
– 8.00; 9.30 h.   Mše svatá (sbírka na opravu soklu a fi nální úpravu fasády 

severní strany kostela)
– 14.00 - 18.00 h.  Den otevřeného kostela – možnost shlédnout betlém
– 18.00 h.    Zpívejme všichni koledy
čtvrtek 27. 12.  Žehnání vína
neděle 30. 12.
– 8.00; 9.30 h.  Obnova manželských slibů
pondělí 31. 12.
– 16.00 h.  Děkovná mše svatá za uplynulý rok a přípitek na faře; sbírka 

na opravu soklu a fi nální úpravu fasády severní strany kostela
úterý 1. 1. 2019
– 8.00; 9.30; 18.00 h.   Novoroční mše svatá
sobota 5. 1. 2019
– od 14.00 h.  Tříkrálová sbírka

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

Mgr. Pavel Sandtner
administrátor farnosti Přibyslav

ČAS ADVENTNÍ 
A VÁNOČNÍ 
V NAŠÍ FARNOSTI

Milí spoluobčané. K jaké vánoční naději asi v letošním roce spějeme? Snad každý 
k trochu jiné. Někdo možná ani žádnou nevyhlíží. A přece jako každý rok se nám 
zvěstuje: Hle, dítě se nám narodilo, syn je nám dán, vládu má na  svém rameni 
a dostal jméno podivuhodný rádce, mocný Bůh, věčný otec, kníže pokoje (1. čtení 
z noci 25. 12.). To narozené Dítě je „Bohem s námi“. Nechejme ho v sobě růst. Dej-
me mu šanci, podobně jako právě počatému dítěti, aby se mohl narodit i v nás. Aby 
záchrana nebyla jen slovem, ale skutečností, která se nás dotkne tam, kde vnímáme 
beznaděj a  zmar. Když mu pootevřeme nitro – dostane se nám naděje na  život, 
který má smysl do všech krajností - vždycky. Protože je nesený a obejmutý Všemo-
houcím. Ne tolik život, jako spíše každý z nás. Vypráví o tom kříž. Tam u něj stojí při 
nás Bůh, kterého jsme ukřižovali, potratili, nedali mu šanci. Přesto za nás zemřel. 
Bez sladkých slovíček a dlouhých přednášek o lásce. Prostě svůj život dal, abychom 
měli naději, že budeme žít. A proto dejme šanci tomu Dítěti, aby změnilo náš život. 
Dejme šanci jeden druhému. Zkusme se na  sebe navzájem dívat s  nadějí. Snad 
v tom druhém přece zůstává cosi dobrého a zaslouží si tu šanci z naší strany. Bůh to 
už udělal. Dejme si šanci – kéž by to naplnilo vánoční čas vřelostí, která je nám tolik 
třeba. Přeji Vám všem požehnané svátky a hojně radosti a pokoje z narození Naděje. 
I v novém roce ať vás provází Ten, který se ve vás touží znovu narodit! Pojďme tedy 
do Betléma podívat se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil (Evangelium ze 
svítání 25. 12.). Srdečně vás jménem všech farníků zvu na společné slavení svátků, 
jak je popsáno níže. 

P. Pavel Sandtner
administrátor

Dejme si šanci!
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Milí čtenáři,
pojďte se s námi podívat, co dělali Červenokřižáčci v listopadu a ještě na konci října.

V sobotu 20. října 2018 se Červenokřižáčci sešli na „dýchacím“ kroužku. Zkou-
mali jsme plíce, jejich vzhled, funkci, trénovali jsme svůj fuk a vyráběli model plic 
z PET lahve.

V  neděli 11. listopadu 2018 jsme vyrazili společně s  KVC Harmonií a  mnoha 
rodiči a dětmi na Svatomartinský lampionový průvod na parket do Dobré. S našimi 
pomocníky jsme pro děti připravili tři stanoviště s úkoly a potom si užili zbytek akce.

Na kroužku Červenokřižáčků v sobotu 17. listopadu 2018 jsme tentokrát vyrá-
běli na vánoční výstavu a taky jsme vybírali nejlepší knížku o lidském těle z našich 
oblíbených knížek.

Co nás čeká v prosinci:
V sobotu 1. prosince 2018 se chystáme na Vánoční výstavu s KVC Harmonie.

Poslední letošní krou-
žek Červenokřižáčků 
bude v  sobotu 15. pro-
since 2018. Scházíme se 
vždy jednu sobotu v mě-
síci 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.

Přejeme vám krásný 
a klidný předvánoční čas.

Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod

Místní skupina 
ČČK Přibyslav

HARMONIE
MATEŘSKÉ CENTRUM

Mateřské centrum je směsicí smíchu, radosti, dětského žvatlání, dovádění, pocitu 
sounáležitosti, přátelství. Je to místo pro setkávání rodičů a dětí. Děti se zde sezna-
mují s kolektivem, poznávají nové kamarády a mohou se zapojit do různých aktivit. 
Maminkám přináší možnost společenského kontaktu, navázání nových přátelství, 
seberealizace i čerpání inspirace pro výchovu dětí a rozšíření herního repertoáru. 
Mateřské centrum je otevřené pro každého – děti, rodiče, prarodiče, přátele… Pře-
devším je určeno maminkám (i těm nastávajícím) s malými dětmi. Neseďte osaměle 
doma! Přijďte si pohrát! 

Scházíme se každé pondělí a středu od 9.00 do 11.00 hodin v „Domečku“ vedle 
nové MŠ Tyršova v Přibyslavi. Těšíme se na Vás!! 

Co nás v prosinci čeká?
sobota 1. 12. 2018 – Vánoční výstava v budově Starého špitálu
pondělí 3. 12. 2018 – V knihovně si můžeme i hrát – Mikuláš, anděl
setkání – výrobky s vánoční tématikou, písničky, říkadla
   – Vánoční besídka

za maminky z KVC Harmonie
Šárka Němcová

V tomto roce nám Svatomartinský lampionový průvod připadl přesně na svátek 
svatého Martina, a i když žádný sníh nepřivezl, věřím, že se naše akce všem líbila. 
Oproti loňskému roku vyšlo počasí, takže žádný déšť nebo vítr. Na parket v Dobré 
dorazila spousta rodičů i dětí a věřím, že všichni byli spokojeni. Pro malé návštěvníky 
připravil MS ČČK Přibyslav několik soutěží a za odměnu si děti odnesly i drobnou 
sladkost. Růženka Stehlíková si s dětmi zacvičila a na závěr jako každý rok nám své 
umění s ohněm předvedla skupina Novus Origo z Polné. Letos došlo ke změně při 
posílání přání Ježíškovi. Ježíšek nás poprosil, jestli bychom mohli přání od dětí poslat 
poštou. Každý rok hledal všechny balonky po celém okolí a někdy pro něj bylo těžké 
všechna přání dohledat. Děti svá přání napsaly na kartičky a my jsme hned druhý 
den odnesli krabici na poštu a Ježíšek už určitě všechna přání dětí přečetl. Na zá-
věr bychom rádi poděkovali MS ČČK za pomoc při soutěžích, Růžence Stehlíkové, 
Hele Mokré a Zuzce Šrámkové za pomoc při organizaci. 

Ve středu 14. listopadu jsme navštívili třídu Soviček ve škole. Děti i paní učitelky 
Monika Sedmíková a Tereza Durčáková nás krásně přivítaly. Zazpívaly několik písni-
ček a hrály si s malými kamarády. Děkujeme za možnost návštěvy dětem i učitelkám 
a rádi je zase navštívíme. 

Nyní už se pomalu začínáme připravovat na Vánoční výstavu v budově Starého 
špitálu, která se koná 1. 12. 2018. Rádi s vámi strávíme předvánoční sobotní odpo-
ledne za doprovodu koled a s vůní cukroví a vánočního punče.

Vendula Klementová

Listopad v Harmonii

 
 

Nový rok už klepe na dveře,  

kdo mu prosím otevře? 

Nikdo. Nemusí se vstát,  

stačí, když si popřejem,  

aby měl člověk člověka rád. 

 

Šťastný Nový rok přejí  

maminky a děti z KVC Harmonie 
 

Za MS ČČK Přibyslav 
Anna Šnýdl Doubková

kontakt@cckpribyslav.cz 
www.cckpribyslav.cz

facebook.com/cckpribyslav
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Plamínek první svíčky na adventním 
věnci oznamuje začátek adventu, ob-
dobí příprav a  těšení se na  Vánoce. 
Každou další adventní neděli zapalu-
jeme na věnci o jednu svíčku navíc. Až 
se rozhoří všechny čtyři, Štědrý večer 
bude přede dveřmi. V tento čas návra-
tu do dětství, do vzpomínek na ty, kteří 
již s námi nezasednou ke štědrovečer-
ní večeři, se stává mnohý z  nás nos-
talgickým. Ale čas Vánoc není časem 
smutku, ale radosti a  obdarovávání. 
Nemám na mysli drahé dárky, kterými 
se mnozí z nás obklopují, aby dokáza-
li sobě i  svému okolí jak jsou na  tom 
dobře, jak jsou bohatí. Ale mnohdy tito 

lidé jsou největšími chudáky – mají majetek, ale nemají přátele, nemají soudržnou 
rodinu, ztratili lásku, již dávno zapomněli děkovat a  být vděčný za  každý hezky 
prožitý den. Mnohdy zapomněli při tom všem pachtění za exotickou dovolenou, 
za  luxusním autem, za moderně vybavenou vilou na obyčejné lidské štěstí jakým 
je pro nás pro všechny hlavně zdraví, pohoda a spokojenost. My, kteří trpíme nej-
různějšími civilizačními nemocemi, bychom mohli dlouze vyprávět. Proto v  tento 
čas chci poděkovat jménem všech našich členů, jménem výboru naší organizace, 
ale hlavně jménem svým za pomoc, kterou nám, naší organizaci mnozí poskytujete 
a tím nám umožňujete v našem, ne již příliš mladém věku společně aktivně a smys-
luplně trávit volný čas. Chci popřát k nadcházejícím svátkům a novému roku hodně 
zdraví, spokojenosti a štěstí všem zastupitelům města, zaměstnancům městského 
úřadu, hlavně pak přibyslavského koupaliště, pracovníkům kulturního zařízení měs-
ta, zástupcům akciové společnosti Osiva. Přeji klidné prožití nadcházejících svátků 

Přání všem od členů SPCCH ČR ZO Přibyslav
(svaz invalidů)

a ohleduplné zákazníky zaměstnancům COOP - TIP Havlíčkův Brod, prodejna Přiby-
slav. Děkujeme za vydatnou pomoc cukrárně Fontána a všem, kteří nám jakýmkoliv 
i sebemenším způsobem pomáhali a pomáhají. 

Věra Schusterová
předsedkyně SPCCH ČR ZO Přibyslav

Ke vzpomínce na 17. listopad 1939 a 1989 jsme se sešli tradičně u sochy sv. Vác-
lava. Připomněli jsme si i některá výročí „osmičkového“ roku, především sté výročí 
vzniku Československa. I když už tehdejší stát neexistuje v původní podobě, přesto 
zůstává 28. říjen v paměti našeho národa jako významný mezník a jako základ naší 
dnešní státnosti. Setkáváme se s tím, že stejně jako tento svátek, i 17. listopad samot-
ný jsou relativizovány; různí novináři či historici se snaží je zpochybňovat a pošpinit 
jejich étos. Otázku, proč tak činí, si nejlépe dokážeme zodpovědět podle starého 
právnického vodítka: „cui bono“ – komu to prospívá. Rozhodně to neprospívá naší 
národní hrdosti a  úctě k  těm, kdo stáli u  zrodu republiky a  k  těm, kteří bojovali 
za svobodu a demokracii v listopadu 1939 a 1989. Shromáždění u sochy sv. Václava 
se však konalo právě proto, abychom si připomněli, jaké hodnoty pro nás svoboda 
a demokracie představují. Není to vždy jednoduché, převzít odpovědnost za sebe 
sama, kterou svoboda přináší, mnozí se domnívají, že pohodlnější by bylo nechat 

se vést – avšak s totalitními systémy, které takové-
to touhy zneužívají, máme my ve  Střední Evropě 
obzvlášť negativní zkušenosti. Naše demokracie 
je sice relativně mladá a  má svá slabá místa, ale 
chraňme si ji a podle svých možností a sil ji rozví-
jejme. I to je poselství našeho setkání 17. listopadu 
2018.

Shromáždění jsme zakončili tradičně českou 
národní hymnou.

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

Anna Šnýdlová, Martin Kamarád

17. listopad 2018 v Přibyslavi

Foto: Václav Čepl
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Den před stým výročím vzniku republiky bylo deštivo a sychravo. To však neod-
radilo utínské, aby dostáli svému slibu a zasadili u kulturního domu v Utíně první 
lípu svobody. Utínští se tak připojili k výzvě Nadace Partnerství, aby lidé vysazovali 
a chránili lípy ve svém okolí. Nadace Partnerství, která podporuje spolkové aktivity 
a  aktivity vedoucí k  ochraně životního prostředí, dlouhodobě mapuje hodnotné 
stromy a s blížícím se výročím vzniku republiky připomněla, že v Čechách lidé v dů-
ležitých momentech (nejvíce s koncem války, ale také po srpnové okupaci v roce 
1968) vysazují lípy, lípy svobody. Po celé České republice bylo nalezeno a do map 
(vedených Nadací Partnerství) zaznamenáno téměř na čtyři tisíce lip vysazených 
k významným událostem v minulých sto letech, přičemž přibližně další dva a půl 
tisíce jich bylo vysazováno ke stému výročí vzniku republiky. 

Na toto naše sousedské setkání přišlo asi 25 lidí. V úvodním přivítání Marie Ši-
manovské, předsedkyně osadního výboru, jsme se dozvěděli, jak vypadal Utín před 

sto lety. Před vlastním vysazením stromu jsme si pro sebe připravili krátký hudební 
program, který nám zajistili žáci Základní umělecké školy v Přibyslavi. Díky hudební 
přípravě M. Štefáčkové, L. Nováka a J. Němcové zazněly v Utíně lidové písně L. Ja-
náčka, B. Martinů, ale i jiné lidové písně. Díky dětem byl zpěv doprovázen na fl étnu 
a housle. Na závěr samozřejmě zazněla i státní hymna. Nově zasazená Utínská lípa je 
zařazena mezi ostatní Stromy svobody (vizte mapu na www.nadacepartnerstvi.cz).

Po vysazení lípy jsme ještě chvíli po sousedsku poklábosili, dali si horký čaj a ko-
láče a měli dobrý pocit, že jsme oslavili státní svátek společně, s úctou a radostí.

 Eva Kučerová

Strom svobody v Utíně

 Foto: Ivo Havlík

V  minulém čísle Přibyslav-
ského občasníku jste se mohli 
dočíst o oslavách 110 let výročí 
místních včelařů a  také to, že 
si včelaři v  rámci oslav nadělili 
několik odborných přednášek, 
a zahájili soutěž, v níž se hodno-
tí nejlepší medy v regionu. Medy 
hodnotila odborná komise (po-
dobně jako tomu je u brambor, 
anebo mléčných výrobků), která 
pracovala dle metodiky Výzkum-

ného ústavu včelařského v Dole.  Vítězem prvního ročníku „Slza medu 2018“ se stal 
Václav Brabec z Utína. Na Výstavě ovoce, zeleniny, medu a brambor Přibyslavska si 
převzal originální plastiku Jany Březkové.

Všechny medy, které do soutěže vstoupily, byly nejprve podrobeny zkoušce chuti, 
vůně a vzhledu osmičlenou odbornou komisí. Poté byly odebrány vzorky, které pu-
tovaly do laboratoří Výzkumného ústavu včelařského v Dole. Podle české vyhlášky 
a norem EU se kvalita medu posuzuje především dle obsahu vody v medu, obsahu 
sacharózy a obsahu hydroxymetylfurfuralu. Pro nás je důležité, že všechny medy, 
které do soutěže vstoupily, splňují požadavky na kvalitní medy, to znamená, že jsou 
kvalitní pro prodej. A co více, vyhovují i přísnějším českým normám. Tedy všichni 
soutěžící obdrželi od Výzkumného ústavu včelařského certifi kát, který je opravňuje 
používat značku „Český med“ pro med sebraný v roce 2018.

Slza medu 2018

Hodnocení odborníky Hodnocení laiky
1. př. Brabec př. Koča

2. př. Henzl př. Brabec

3. př. Kárník př. Málek

 Foto: Michael Omes

V rámci výstavy se každým rokem místní včelaři prezentují, mimo jiné i ochutnáv-
kou medoviny a medu. Ti, kdo přišli ochutnat med do podzemí pod radnicí, vědí, že 
ochutnávali z nabídky pěti medů. Šlo o vzorky, které odborná komise vyhodnotila 
jako nejlepší. Návštěvníci samozřejmě nebyli svázáni žádnou metodikou, ale řídili se 
jen svou chutí a pocitově medy hodnotili. Někteří návštěvníci vybrali jen ten nejlepší, 
někteří se pokusili o tzv. preferenční test, tedy seřadit pět vzorků od nejchutnějšího. 
Hodnocení se zúčastnilo 79 návštěvníků. Podíváte-li se do přiložené tabulky, je zřej-
mé, že med, který získal nejvyšší hodnocení od odborné komise, se i u laiků dostal 
takzvaně na bednu. Až na jeden případ hodnotili laici a odborníci velmi podobně. 

Těšíme se na příští rok, kdy se uskuteční již druhé kolo soutěže „Slza medu“ a dou-
fáme, že další včelařský rok bude úspěšný a zájem o naši sout ěž neopadne.

Eva Kučerová
předsedkyně hodnotící komise
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Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP, je to k nevíře, ale píšu již prosinco-
vý, vánoční, příspěvek. Dnes, v den uzávěrky, je to venku dokonce zpestřeno i slabým 
popraškem sněhu. 

Krátce si zrekapitulujeme, co se u nás v KZMP odehrávalo v listopadu. První listopado-
vé pondělí mělo patřit maminkám z KVC Harmonie a ostatním rodičům s malými dětmi. 
Předpokládám, že z důvodu nemoci ale nemohli dorazit. I v prosinci se na ně těšíme, 
pokud jim to vyjde. V pondělí 3. prosince dopoledne bude dětské oddělení knihovny 
patřit jenom jim.

První listopadový týden probíhal v  dětském oddělení knihovny prodej dárků všem 
účastníkům celoroční čtenářské soutěže, kteří nasbírali dostatečný počet knihomilků. 
Za tyto fi ktivní penízky si děti mohly nakoupit ceny – od knížek, až po malé kalendáříčky. 
Těmi úplně nejpilnějšími byly slečny (měly plný počet knihomilků, tzn. 42): Michalka 
Grófová, Barča Augustinová a Lucka Šrámková. Michalka ještě neumí číst, se soutěží 
jí pomáhala maminka, proto polovina knihomilků patřila jí a paní Grófová si tak vybrala 
také zajímavé ceny. Slečnám moc gratuluji a musím je pochválit, jak zodpovědně a nad-
šeně se soutěže zúčastnily. Dalšími šikulkami byly Evička Nedělková (26 knihomilků), 
Hanička Vencová (také 26) a Verča Freudlová (15). Těším se na příští rok, kdy od břez-
na určitě zase nějakou čtenářskou soutěž spustíme. 

V úterý 6. listopadu se v kulturním domě odehrál dlouho avizovaný zábavný pořad 
Zdeňka Izera „Na plný coole“. Bylo téměř vyprodáno, věříme, že návštěvníci se dobře 
bavili. A v únoru je v kulturním domě na programu další „velké jméno“ – těšte se na pořad 
„Cestou necestou Miroslava Donutila“!

V pondělí 12. 11. jsme v knihovně přivítali děti s paními učitelkami z MŠ. Povídali jsme 
si o podzimních tradicích a svátcích. Děti toho spoustu znaly, v nejednom případě jsem 
se něco nového naučila já od nich. Děkuji a těším se na příště.

V pátek 16. listopadu jste v přibyslavském kině mohli vidět hned dva fi lmy – od 17:00 
nejen pro děti „Pat a Mat znovu v akci“ a od 19:30 poté drama „Palach“. Doufáme, že 
jste si užili příjemný fi lmový večer. 

V sobotu o státním svátku se v kulturním domě také promítalo – v rámci fi lmového 
klubu jste viděli fi lm „King Skate“ a poté si mohli užít koncert. 

Až po uzávěrce tohoto čísla PO proběhla tvořivá dílnička, určitě se povedla! Další, 
poslední v tomto roce, bude v pátek 14. prosince od 14:30, jak jste zvyklí. A to už se 
nám vánoční tematika nevyhne. 

I o listopadových víkendech jste měli možnost navštívit divadelní představení v rámci 
Divadelní Přibyslavi 2018. Až po uzávěrce tohoto čísla, v sobotu 1. prosince, se konalo její 
slavnostní zakončení, kdy byly vyhlášeny výsledky diváckých soutěží a také jste si mohli 
poslechnout dobrou country muziku. V neděli 2. prosince v Kurfürstově domě proběhla 
vernisáž hned dvou výstav – tradiční výstavy betlémů a také výstavy „Svět panenek“. 
Obě můžete navštívit až do 5. ledna. Ve stejný den později byl na náměstí slavnostně 
rozsvícen vánoční strom.

Co dalšího nás čeká v prosinci? V sobotu 8. prosince vás srdečně zveme do kina! Těšit 
se můžete na známý fi lm Úžasňákovi 2. 

V neděli 9. prosince od 14:30 hod. si nenechte v kulturním domě ujít koncert žáků 
a učitelů ZUŠ Chotěboř, kdy nás krásně naladí na vánoční čas známou vánoční mší od J. 
J. Ryby. Těšíme se na vaši návštěvu. 

V pátek 14. a v sobotu 15. prosince bude v kulturním domě probíhat prodej knih! 
V pátek od 9 do 17 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. Přijďte si ještě pro dárky na po-
slední chvíli. 

V sobotu 15. 12. bude v kulturním domě k vidění loutková pohádka „Dopis Mikulá-
šovi“, kterou si pro vás připravila Přibyslavská pimprlata. Hraje se od 14:00 a od 15:30, 
vstupné činí 15 Kč.

Večer se těšte na fi lm a muziku! V rámci fi lmového klubu se bude v kulturním domě 
promítat japonský fi lm „Zloději“ a po něm vám zahraje bluesové trio The BladderStones. 
Vstupné na fi lm je 60 Kč, na koncert pak 40 Kč. 

V neděli 16. prosince se bude konat na faře a v  jejím okolí tradiční „Živý betlém“. 
Tato akce je spojena i s bohatým doprovodným programem a tvořivými dílničkami pro 
děti. Na ty se těšte již od 14:00, samotný průvod a betlém začíná v 16:00 hodin. Vánoční 
otevírací doba Kurfürstova domu (tzn. knihovny, infocentra a  muzea) je na  plakátku 
v tomto čísle PO – důkladně se s ní seznamte, abyste nebyli nemile překvapeni. Na svátek 
Sv. Štěpána, ve středu 26. 12., si nenechte ujít tradiční společné zpívání koled „Zpívejme 
všichni koledy“ v kostele od 18:00 hodin. 

V  knihovně na  vás čeká několik knižních novinek. A  to nejen od  nás zakoupených, 
ale také od ostatních čtenářů darovaných – všem, kteří nám darují knihy, kterými chtějí 
potěšit i ostatní, moc děkujeme. Těšíme se na vás.

Příjemné prožití vánočních svátků plných pohody a šťastný nový rok 2019 vám přejí 
všichni zaměstnanci KZMP. 

Markéta Gögeová
knihovnice

Vánoce
1.  Tradice zdobení vánočního stromku pochází z jednoho nám nepříliš vzdále-

ného státu. Víte, kde začali vánoční stromeček zdobit jako první?
a) v Egyptě
b) v Německu
c) v Mongolsku

2.  V který den zapalujeme svíčky na adventním věnci? Kolik jich je?

3.  Co je to koleda?
a) vánoční lidová píseň
b) pokrm z krup
c) klobouk, který se nosí o Vánocích

4.  U nás dárky nosí Ježíšek. Kdo je nosí v USA?

5.  Z čeho se u vás doma skládá štědrovečerní večeře? Můžete i nakreslit. 

 Markéta Gögeová
knihovnice

Toto dílo J. J. Ryby neodmyslitelně patří k tradičním Vánocům. Mnozí z nás jak 
uslyší „Hej Mistře, vstaň bystře…“, hned vědí, o jakou skladbu se jedná. Letos 
vám čas předvánoční zpříjemní Dechový orchestr mladých ZUŠ z Chotěboře. 
Tvoří jej více než 70 mladých hudebníků dirigovaných Mgr. Milanem Mocem 
(ředitelem školy) a  Mgr.  Aloisem Štěrbou (vedoucím orchestru). Soubor je 
již dlouhodobě nedílnou součástí kulturního dění nejen ve svém regionu, ale 
úspěšně reprezentuje svoji školu a město i v cizině. Získal již několik festivalo-
vých ocenění a je úspěšný i v krajských a celostátních kolech soutěží dechových 
orchestrů vyhlašovaných Ministerstvem školství ČR. Spolupracuje s mažoret-
kami z  Chotěboře, České Lípy a  Třebíče. Jeho repertoár je složený nejen ze 
skladeb tradiční dechové hudby, ale rád do svých vystoupení zařazuje i fi lmovou 
hudbu, ragtimy, swingové skladby a hudbu mnoha jiných populárních žánrů. 
Pravidelně se vrací i k úpravám děl autorů vážné hudby. Tentokrát vás všechny 
srdečně zve k poslechu České mše vánoční do kulturního domu v Přibyslavi 
v neděli 9. 12. ve 14.30 h. Přijďte si zpříjemnit předvánoční čas a zároveň i pod-
pořit mladé umělce.

Petr Štefáček
vedoucí KD Přibyslav

Vánoce a konec roku

Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby 
v kulturním domě

Dětské kvízové 
okénko

Milí malí luštitelé, je tu poslední kvíz v tomto roce! A možná, že je posled-
ní úplně… Ještě jsem se úplně nerozhodla. Nechte se překvapit. V lednu 

tu na vás bude buď čekat další kvíz, nebo trochu jiná vědomostní soutěž. 
Ale dnes je tu pro vás ještě tradičních pět zapeklitých otázek. Směle do toho!

Správné odpovědi můžete opět donést na  papírku do  knihovny se jmé-
nem, 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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Vše začalo na konci roku 2014, kdy se poprvé objevila myšlenka na soutěž v peče-
ní, vaření či v jiném kuchařském tvoření. Slovo dalo slovo a začalo to – 2015 BÁBOV-
KY, 2016 ROHLÍKY A ROHLÍČKY, 2017 ROLÁDY, 2018 POMAZÁNKY. V každém 
ročníku soutěže byly vyhlášeny kategorie (slané, sladké, příp. s masem a bez masa 
a děti). V každém ročníku byly také desítky soutěžících, a to nejen z Přibyslavi. A pro 
nás, pro organizátory, to znamenalo spoustu vymýšlení, obstarávání cen, prezentace 
a  mnoho dalšího. Bavilo nás to, protože bez toho by to nešlo. Pokaždé se našla 
i výborná porota, která neváhala trávit čas s námi a ochutnávat a hodnotit…a při 
množství vzorků to nebylo vždy jednoduché.

S dalšími ročníky se ale také začaly množit negativní reakce. Proč vyhrál ten či 
onen? Proč je jako cena to a ne něco jiného? Proč je taková porota? Jak je možné, 
aby tříleté dítě vyhrálo cenu o nejmladšího účastníka? (Nehledě na to, že pomáhat 
míchat pomazánku snad umí a v dětské kategorii dostaly cenu všechny děti!)

Vše jsme dělali pouze ve svém volném čase, bez jakéhokoliv zisku. A každý ročník 
obnášel mnoho hodin příprav a organizace. A to nemluvě o náročném maratonu 
v průběhu soutěžního dne, kdy nebyl čas na nic. Avšak dobrá nálada v průběhu 
soutěže a pozitivní ohlasy nám vždy dodávaly energii pro další ročník. S přibývajícími 
negativními reakcemi tato motivace vymizela, a proto jsme se rozhodli nepokračo-
vat. Pokud bude soutěž žít dál, budeme jen rádi. Přejeme příp. novým pořadatelům 
hodně zdaru.

Zároveň děkujeme všem, kteří s námi soutěžili, ochutnávali nebo si jen přišli užít 
prima odpoledne. Velké poděkování patří Petru Štefáčkovi, který nám každoročně 
poskytoval příjemné zázemí v kulturním domě.

Za realizační tým 
V. Kytličková a H. Loubková 

Další ročník soutěže v pečení?

Přibyslav v literatuře (72)
J. N. Černohouz:  Sbírka historických příkladů z dějin 

slovanských zvláště pak českých, díl II., 
Praha 1896, str. 68.

…První dýmky v Čechách spatřeny byly osudného roku 1620 u vojáků anglických, 
které král Jakub svému zeti českému králi Bedřichovi na pomoc povolal. Veliké bylo 
podivení Čechů na nevídaný dosud obyčej kouření tabáku. Všeobecně se ale dýmky 
rozšířily, až Švédové s dýmkami se objevili. Když švédský houf na město Přibyslav 
dorážel, vojáci měli hořící dýmky v ústech a toho neznámého výjevu se přibyslavská 
posádka tak zděsila, že město vzdala Švédům, míní prý, že tito nepřátelé jsou v ja-
kémsi spolku s ďáblem…

J. Ledvinka, ml.

M. Ivanov:  Tajemství rukopisů Královedvorského 
a Zelenohorského, Třebíč 2000, str. 294.

…Když dr.  Vácslav Řezníček, knihovník Národního muzea, přijel v  roce 1889 
do Ronova nad Sázavou navštívit rodinu Peškových, netušil, že tím dnem začíná 
vlastně další kapitola rukopisných bojů. Tamější správce továrny, jakýsi pan F. Šašek, 
ho upozornil, že v Přibyslavi prý mají nějaké staré knihy… Řezníček se mýlil – první 
(pokud je dnes známo) objevil Paměť přibyslavskou už v roce 1883 muzejní archivář 
V. Schulz, který ji opsal pro Muzeum, avšak neuvědomil si její důležitost…

(V P. Č. 2/2011 najdeme článek zabývající se místními rekordy, PP vzniklá patrně 
kolem r. 1836 je zde uvedena na 14. místě.)

 J. Ledvinka, ml.

Přidružené části města v literatuře (2)

Zájem lidí o  Charitní ošetřovatelskou službu při Oblastní charitě Havlíčkův 
Brod stále roste. Za rok 2017 péčí tamních zdravotních sestřiček prošlo kolem 
760 lidí a předpoklad pro rok 2018 je ještě vyšší. S tím souvisí i požadavek na po-
sílení pracovních týmů v rámci havlíčkobrodského okresu. 

Charitní ošetřovatelská služba byla společně s  Charitní pečovatelskou službou 
prvním projektem havlíčkobrodské Charity. Zdravotní sestry dojíždějí přímo domů 
za pacienty, kde je ošetřují přesně podle indikace jejich praktického lékaře. Vyko-
nanou péči hradí za pacienta zdravotní pojišťovna. „Smyslem naší služby je snaha 
zvládnout zdravotní stav klientů tak, aby mohli zůstat ve svém přirozeném sociálním 
prostředí. Pro každého je totiž důležité být doma. A většinou naši péči vyžadují starší 
lidé, pro které je to ještě podstatnější,“ vysvětlila vrchní sestra Charitní ošetřovatelské 
služby Mgr. Veronika Kusínová. 

Domácí péči mohou využívat lidé žijící na  území havlíčkobrodského okresu. 
Sestry například podávají léky ve všech formách včetně injekčních, zajišťují odběry 
krve a ostatního biologického materiálu, kontrolují fyziologické funkce organismu 
a krevní tlak, sledují a kontrolují stav diabetiků, usilují o prevenci a případně léčí 
dekubity, pečují o onkologicky nemocné nebo o pacienty po amputacích a úrazech. 
Kvalifi kovaných zdravotních sestřiček není nikdy dost, proto Charitní ošetřovatelská 
služba i Domácí hospicová péče uvítají nové tváře na pracovní poměr nebo dohodu 
hledající smysluplné uplatnění svých znalostí a dovedností. 

Jak zmínila Veronika Kusínová, u  sester v  domácí péči je samozřejmostí důraz 
na vzdělávání a také na spolupráci s dalšími odbornými pracovišti v regionu. „V kaž-
dodenní praxi vidím, že sestra v domácí péči má větší možnost se realizovat. V po-
rovnání s nemocnicí mohu říct, že v domácí péči je i více času na každého pacienta, 
za což jsou lidé a jejich rodiny velmi rádi a velmi vděční. Uvědomují si, že díky našim 
sestřičkám nemusí trávit čas v nemocnici, pokud to není nutné, ale že mohou zůstat 
doma, kde je snad každému nejlépe,“ uvedla vrchní sestra. 

Zdravotní sestry v rámci havlíčkobrodské Charity působí v: 
• Charitní ošetřovatelské službě
• Domácí hospicové péči

Více informací o obou službách vám rádi poskytneme na: Mgr. Veronika Kusínová, 
tel.: 777 736 061, domacipece@charitahb.cz; www.hb.charita.cz

Aneta Slavíková, PR
tel.: 777 736 063

e-mail: slavikova@charitahb.cz
web: www.hb.charita.cz

Lidé jsou vděční, že díky sestřičkám 
v domácí ošetřovatelské péči nemusí být 
v nemocnici, ale mohou zůstat doma

V neděli 11. listopadu 2018 Martin na bílém koni 
nepřijel. Opozdil se přesně o sedm dnů. 

První letošní podzimní sníh v  Přibyslavi napadl 
v nedělní podvečer 18. listopadu. O rok dříve, v roce 
2017, sice první podzimní sníh napadl již 30. října, ale 
ihned odtál. Sníh, který se udržel několik dní, napadl 
19. listopadu a také 27. listopadu.

Snímek ukazuje prvním podzimním sněhem po-
cukrovanou městskou věž a bílý poprašek na zcela 
nové střeše prodejny ovoce a zeleniny Zdeny Serví-
tové, kterou v pátek 16. listopadu, tedy právě včas, 
dokončila přibyslavská parta pokrývačů a klempířů.

Text a foto: Ivo Havlík

Martin se opozdil o jeden týden, oproti loňsku 
o pouhý den
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V den 100. výročí vzniku samostatné Československé republiky samospráva 
města Přibyslav uspořádala pietní akt u sochy ovdovělé matky s osiřelým dítě-
tem, která v Přibyslavi stojí rovných 90 let, od roku 1928. 

Památník od  akademického sochaře Rudolfa Kabeše (1885-1974), mimo 
jiné tvůrce sochy Mistra Jana Husa v Ledči nad Sázavou, byl původně vztyčen 
na náměstí, ale po druhé světové válce musel ustoupit soše Rudoarmějce a byl 
přemístěn do malého parčíku za kostelem. (Ne hned - nejprve zdobila první 
nádvoří přibyslavského zámku, teprve po roce 1975 byla přemístěna ke kostelní 
zdi a až později umístěna v nynějším parčíku – red. pozn. A. Šauerová) Podoba 
památníku ještě předtím doznala výrazné změny z příkazu hitlerovských oku-
pantů Československa. Poněkud zchátralá pískovcová socha byla v minulých 
dnech odborně restaurována.

Na místě se v neděli 28. října hodinu před polednem v citelném chladu a dešti 
shromáždilo několik desítek občanů. Všem zazpíval šestičlenný ženský pěvecký 
sbor Zpěvandy. Starosta města Martin Kamarád (ODS) a místostarosta Michael 
Omes (za KDU-ČSL) k památníku položili věnec z čerstvých květin. Na trikoloře 
je napsáno MĚSTO PŘIBYSLAV.

První světovou válku nepřežilo 37 milionů lidí. 

Kolik na bojištích zůstalo občanů Přibyslavi, se zcela přesně neví. Městská 
rada v Přibyslavi 2. srpna 1928 pro Jednotu Československé obce legionářské 
vypracovala seznam padlých mužů. Soupis obsahoval 59 jmen, později byli 
do něj dopsáni dva muži a také tři ženy. V letošním říjnovém vydání Přibyslav-
ského občasníku J. Ledvinka uvádí, že seznam nebyl úplný, obětí bylo víc, mimo 
jiných do něho nebyli započítáni padlí z přilehlých vesnic, dnes místních částí 
města. Většina přibyslavských branců se domů nevrátila z  ruské fronty, další 
zůstali na italských, srbských a rumunských bojištích. Pietní akt byl zakončen 
českou státní hymnou. 

Text a foto: Ivo Havlík

Přibyslav uctila své padlé
I v novém období samosprávy vedení města Přibyslav pokračuje v pravidelných tis-

kových besedách. 

První setkání s novináři po říjnových volbách a ustavujícím zasedání městského za-
stupitelstva se konalo ve  středu 7. listopadu. Starosta města Martin Kamarád na  při-
byslavskou radnici pozval ředitele Lesního družstva obcí Jiřího Svobodu (na  snímku 
Ivo Havlíka).

Host besedy novináře informoval, že v příštím roce 2019 centrum Žďárských vrchů 
zasáhne kůrovcová kalamita, dojde ke kolapsu trhu se dřevem a zásadnímu propadu 
příjmu všech vlastníků lesů. 

Pokles cen dříví je již nyní největší v novodobé historii a v případě vlastníků zasažených 
kůrovcem je větší než 50 %. 

„Odhady kůrovcové kalamity na Vysočině pro rok 2019 hovoří o 5 až 6 milionech či 
dokonce 10 milionech kubíků kůrovcového dříví. To je objem, který nelze prodat a co 
hůř ani nakonec vytěžit a odstranit z lesa. Půlka nemocných suchých stromů zůstane 
v lese stát a majitelé lesů čekají obrovské ztráty, nakonec ekonomický krach,“ předvídá 
Svoboda.

Již dříve, 16. srpna ve Starém Ransku, vydali správci a zástupci velkých vlastníků z ob-
lasti Žďárských vrchů prohlášení, ve kterém se praví: 

„Situace může dojít až tak daleko, že vlastníci lesů nebudou mít dostatek prostředků 
na  likvidaci klestu a  následné zalesnění holin po  kůrovcových těžbách. Ty zůstanou 
nezalesněny a hrozí tak ekologická katastrofa a prohloubení vlivu sucha na Vysočině, 
která je zdrojem pitné vody pro největší města v ČR“. 

„Tato kalamita je důkazem, jak dopadnou věci, když se řídíme striktně předpisy a vyne-
cháme zdravý selský rozum. Rigidní přístup státu, respektive státní organizace, se podílel 
jak na vzniku této kalamity, tak na prohloubení špatné situace na trhu se dřevem,“ uvedl 
starosta Přibyslavi Martin Kamarád, absolvent lesnické školy v Trutnově.

Text a foto: Ivo Havlík

Přibyslavsko zasáhne kůrovcová kalamita
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 Kapela Jelen v úplné sestavě pro podzimní turné. 
Na snímku zleva jsou Jan Vojtěch Rek, Martin Kasal, Josef Málek, Alexander Smutný, 

Tomáš Málek, Míša Tučná, Jindra Polák, Ondřej Málek. Kasal a trojice Málků žijí v Přibyslavi.

Populární skupina Jelen zahajuje podzimní turné, kterým hodlá vzdát poctu le-
gendě české country Michalu Tučnému. Koncertní série odstartoval 16. listopadu 
v Herálci (okres Žďár nad Sázavou) a vyvrcholí 15. prosince v Praze. 

Přesně polovinu současného složení Jelena tvoří hudebníci a zpěváci z Přibyslavi. 
Jsou to Martin Kasal, Josef Málek, Tomáš Málek a Ondřej Málek. Spolu s nimi hrají 
a zpívají Jan Vojtěch Rek, Alexander Smutný a Jindra Polák. Nyní k nim přibyla Míša 
Tučná, dcera předčasně zesnulého zpěváka Michala Tučného.

K péči o hudební odkaz svého otce Míša Tučná řekla: “Já jsem po tátově smrti 
občas vystoupila s kapelami Greenhorns, Tučňáci a Fešáci, abych zpívala tátovy 
písně jako host jejich koncertů. Spolupráce s kapelou Jelen je ale něco trochu jiného. 
Při spolupráci s kapelou Jelen se cítím nějak dospělejší. Navíc mi kluci neustále doka-
zují, že tátův odkaz je silný i mezi muzikanty, kteří jsou od něj generačně vzdáleni.”

Text a foto: Ivo Havlík

Jelen vyrazil na podzimní turné, 
polovina kapely je z Přibyslavi

KRAJ VYSOČINA: Policisté apelují na  všechny občany ke  zvýšené opatrnosti 
v souvislosti s blížícím se adventem

Adventní čas je spojený s nákupem dárků pro své nejbližší, ale zároveň je také vel-
kým lákadlem pro zloděje – kapsáře. Ti většinou vyhledávají místa, kde se pohybuje 
větší množství osob, a to proto, aby měli možnost zmizet v davu. Největší příležitosti 
mají v nákupních centrech a při ostatních akcích, kde se schází větší množství lidí. 
Kapsáři využívají ke  krádeži osobních věcí především naší nepozornosti. O  tom, 
že jsme byli okradeni kapsářem, většinou zjistíme v  tu  nejméně vhodnou dobu - 
například při placení u pokladny. Mnohdy to ale někteří z nás zlodějům ještě více 
usnadňují, protože si řádně nezabezpečí kapsy u batohů, peněženku viditelně odloží 
do nákupní tašky a tašku či kabelku nechají v nákupním košíku. Dalším rizikovým 
prostředím může být i vozidlo, které je zaparkované před nákupním centrem. Ve vo-
zidle bychom neměli nechávat žádné věci, které by mohly být viditelné přes sklo. 
Základním pravidlem je nenechávat žádné věci, které mohou upoutat pozornost 
zlodějů na sedadlech. Samozřejmostí je při odchodu vozidlo zajistit proti pohybu, 
uzamknout jej a fyzicky se přesvědčit, zda je opravdu uzamčené. 

Své věci mějte neustále pod kontrolou!
  tašky nebo batohy, kde máte uschované peníze nebo jiné cennosti, nenoste 

na zádech, kde nemáte věci pod dohledem
  nenoste své osobní doklady v  peněžence a  identifi kační číslo platební karty 

(PIN kód) mějte zásadně odděleně od samotné karty
  nikdy nespouštějte z dohledu svá zavazadla
  ve vozidle nenechávejte věci, které mohou upoutat pozornost zlodějů
  buďte obezřetní a všímaví

V  současné době je čím dál více rozšířeným trendem nakupování dárků přes 
internet. Internet je velice užitečné médium, které nám umožní dohledat spousty 
dat a informací, ale také se velmi často můžeme svojí vlastní chybou ocitnout v dosti 
svízelné situaci. Nákup dárků přes internet je ale i přesto pohodlný a rychlý způsob 
jak ušetřit čas při vyhledávání zboží. Musíme však být velmi opatrní a zvážit možná ri-
zika spojená s těmito transakcemi. Pokud za vybrané zboží zaplatíte předem na účet 
prodávajícího, vystavujete se nebezpečí, že objednané zboží vůbec neuvidíte. 

Jak bezpečně nakupovat přes internet?
  nakupujte u prodejců, které již znáte nebo si jejich důvěryhodnost můžete ověřit 

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

prodejce

V prostředí internetu a sociálních sítí se v dnešní době pohybují miliardy lidí. Z to-
hoto důvodu je v tomto prostředí obrovský prostor pro páchání kriminality. Pachatel 
využívá své anonymity a z toho pramení pocit beztrestnosti. Buďme proto velmi obe-
zřetní a nedávejme šanci podvodníkům, aby nás připravili o naše vydělané peníze.

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
kancelář ředitele

oddělení tisku a prevence
nprap. David Linhart

vrchní inspektor
tel: 974 261 208

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

V období adventu 
je třeba vyšší 
obezřetnosti

Východní (žďárská) polovina výpravní budovy Českých drah v  Přibyslavi byla 
zbourána a na jejích základech se staví nová část stanice. 

Realizace díla v hodnotě několika milionů korun se ujala havlíčkobrodská společ-
nost Chládek a Tintěra. 

Stavba má zvýšit pohodlí cestujících, kteří nastupují nebo vystupují z vlaku v při-
byslavské stanici, přispět k vyšší kultuře cestování na železniční trati Praha - Havlíč-
kův Brod - Brno.

Snímek zachytil stavbu v polovině listopadu.

Text a foto: Ivo Havlík

Část železničního nádraží se přestavuje
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Pouze čtyřčlenná cyklotrialová reprezentace, ve  které 
byl i Marek Pochtiol (Trial Žižkovo Pole) odletěla v neděli 
4. 11.2018 na mistrovství světa, které se 7.11. - 11. 11. 2018 
konalo v čínském Chengdu.

Po mírné aklimatizaci (osmihodinový posun) nastoupili 
jezdci 7. 11. na  start závodu družstev. Tento závod brali 
jako trénink, družstva byla pětičlenná, ale i tak kluci a jedna 
dívka nezklamali. Závod dokončili na 7. místě, zdaleka ne 
poslední.

Hned druhý den 8. 11. startoval Marek v závodě jednot-
livců. Jezdci museli absolvovat tři sekce, v každé bylo pět 
bodovaných úseků. První sekci jel Mára hodně na jistotu, 
možná až příliš, druhou a  třetí se trochu odvázal a v ko-
nečném pořadí to stačilo na 11. místo. Marek byl s průbě-
hem závodu spokojený, i když s odstupem času přiznal, že 

Mistrovství světa v cyklotrialu

Keřkov je jedinou místní částí Přibyslavi, v níž se hraje soutěžní fotbal. ”Brambo-
ráři”, jak se říká mužstvu Sativy, mají za sebou jubilejní 30. sezónu. 

„V roce 1988 jsme tady srovnali hrbolatý terén, s technikou nám tehdy hodně po-
mohl Josef Kameník ze šlechtitelské stanice. Původní hřiště už neexistuje, přemístili 
jsme ho kousek dál,“ vzpomíná Jan Čejka, jeden z pěti zakladatelů klubu.

„Můj táta, Petr Loužecký, byl prvním brankářem,“ přidává syn shodného jména 
a příjmení; jeho syn Filip tvoří již třetí generaci fotbalového rodu. 

Keřkovské nemrzí, že první mužstvo letos na jaře sestoupilo z okresního přeboru 
do III. třídy, tak řečené pralesní ligy. - „Hlavní je, že se u nás pořád hraje a lidé mají 
důvod se scházet, nebýt kopané, mnozí by se ani neznali,“ tvrdí Jan Čejka. 

Klub vychovává nástupce, dorostenci patří k nejlepším v přeboru Havlíčkobrod-
ska, přezimují na druhém místě. Zatímco v jiných, i mnohem početnějších obcích, 
fotbalové kluby zanikají nebo se musí spojovat, je naděje, že hřiště v Keřkově neosiří.

Text a foto: Ivo Havlík

 V posledním utkání jubiejní 30. sezóny Sativa Keřkov hostila na svém hřišti 
fotbalisty obce Jeřišno, soupeři se rozešli smírně 2:2

Kopaná v Keřkově se hraje 30 let

 Momentka z posledního fotbalového zápasu roku 2018 v Přibyslavi zachytila střelbu 
domácího hráče Martina Strašila (číslo dresu 13) na branku Dolního Města

Skončila podzimní část fotbalových soutěží ročníku 2018/2019. První mužstvo 
SK Přibyslav závěrečné utkání prohrálo v Bystřici nad Pernštejnem 4:1 (3:0). V ta-
bulce přeboru Kraje Vysočina přezimuje na předposlední příčce, za ním zůstaly jen 
Košetice, před ním Třebíč, Sapeli Polná a Náměšť nad Oslavou. Soutěž vede Ledeč 
nad Sázavou, druhá je právě Bystřice nad Pernštejnem. 

Rezerva doma v  posledním utkání remizovala s  Dolním Městem 2:2 (1:1) 
a po podzimu je dvanáctá ze čtrnácti mužstev. 

Sativa Keřkov podzimní sezónu ukončila doma remízou s  Jeřišnem 2:2 a  zimu 
přečká na šestém místě ze čtrnácti účastníků soutěže III. třídy.

Text a foto: Ivo Havlík

Kopaná má zimní přestávku

někde to mohlo být i lepší. Proti loňskému umístění si polepšil o deset míst. Tak třeba příští rok, kdy ještě 
pojede v juniorech,  mu to vyjde do TOP 10.

Jaroslav Pochtiol
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Tým přibyslavských dorostenců pořádal dne 4. listopadu třetí turnaj 
Ligy Vysočiny. I přes ztrátu několika týmových opor vlivem dlouhodobých 
zdravotních potíží, jsme byli optimisticky naladěni. V úvodním zápase naši 
nastoupili proti silnému soupeři z Okříšek.

SK Juvenis Přibyslav – PSKC Okříšky 14:6 (5:0, 5:4, 4:2)
Začali velkým tlakem, který přinesl řadu vyložených šancí, ale prvních 8 minut to byl pohledný kombi-

nační fl orbal, ale bez gólového zakončení. Bylo zřejmě nutné se nejprve zahřát na provozní teplotu, poté 
se již rozjela branková kanonáda. Skóre rychle narůstalo, kromě krátkého výpadku ve druhé třetině byl 
průběh zápasu jednoznačný, u míčku byli po většinu hry naši chlapci. Až na výjimku se všichni podíleli 
i bodově. (Kanadské bodování (góly + asistence): Jan Závodný 3+4, Filip Bačkovský 4+2, Marek Sobotka 
2+3, Radek Procházka 3+1, Václav Peksa 1+1, Martin Škareda 1+0, Radim Sobotka 0+1)

Snipers Třebíč – SK Juvenis Přibyslav 3:19 (2:7, 1:5, 0:7)
Ve druhém zápase, po tříhodinové přestávce, na nás čekal tým Třebíče, který ve svém dopoledním 

zápase zařídil první porážku vedoucímu družstvu ligy ze Žďáru. Opět jsme začali velkým tlakem na sou-
peřově polovině. Již v první minutě byl Honza faulován ve velkém brankovišti a bylo nařízeno trestné stří-
lení, které ale neproměnil. Již za dalších 30 sekund ale skóre otevřel Radek. Poté z nepřehledné situace 
před naší brankou soupeřův Jurda ještě se štěstím srovnal. Pak už si naši dokonale rozebrali soupeřovu 
obranu a řadou skvělých kombinací postupně navyšovali a navyšovali skóre, když se postupně trefi li 
nejen útočníci, ale též obránci a do asistencí se zapsal i náš gólman.

(KB: Jan Závodný 6+2, Marek Sobotka 2+4, Filip Bačkovský 4+1, Radek Procházka 4+1, Radim So-
botka 1+3, Matěj Sobotka 1+2, Martin Škareda 1+0, Jan Vytlačil 0+1, Miloslav Bratršovský 0+1, Václav 
Peksa 0+1)

Byla to velmi příjemně strávená sportovní neděle v  naší hale, posun v  tabulce již na  druhé místo 
za vedoucím Žďárem a v kanadském bodování Ligy dorostenců máme 5 hráčů v TOP TEN bodování. 
Díky patří našim borcům za bojovnost, ale také všem pořadatelům a zvlášť Janě Hrubé, naší zdravotnici, 
která celý den až do pozdních odpoledních hodin pečovala o bolístky hráčů.

Všechny fl orbalové příznivce a naše fanynky zveme dne 15. prosince od 9. hodiny do naší haly, kde 
budeme pořádat 5. turnaj Ligy Vysočiny. Čekají nás souboje se Žďárem, Havlíčkovým Brodem a přede-
hrávka se Světlou nad Sázavou. Moc potřebujeme podpořit v boji o čelo tabulky. Přiby hej.

Za trenéry dorostenců SK JUVENIS PŘIBYSLAV 
Lubomír Ledvinka

 
15.12.2018 2. LIGA DOROSTENCŮ 9:00-18:00  

26.1.2019 LIGA VYSOČINY STARŠÍCH ŽÁKŮ 9:00-16:00  

3.2.2019 PŘEBOR VYSOČINY MLADŠÍCH ŽÁKŮ 9:00-15:00  

16.2.2019 LIGA VYSOČINY MUŽŮ 9:00-17:00  

   

SPORTOVNÍ HALA PŘIBYSLAV – VSTUP VOLNÝ – PŘIJĎTE FANDIT!!!  
 

DĚKUJEME PARTNERŮM: 

    

Úžasný domácí turnaj dorostenců
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Upozorňujeme návštěvníky, že na  kulturních a sportovních akcích budou pořizovány fotografie, video a audio záznamy.

 Jižní fasáda kostela v říjnu 2018  Socha matky pod lešením 18. 10. 2018



Str. 23OsobníPROSINEC 2018



Inzerce PROSINEC 2018Str. 24

TANCˇÍM V RYTMU LATINO 
*pro zˇeny a dívky kazˇdého veˇku 

*pro radost z pohybu 
*pro krásu a sexepíl 

*pro sebe

4 cˇtvrtky (zacˇínáme 10.1.2019) 18.30 - 20.00 

teˇlocvicˇna Prˇibyslav 
 

Tanec je prˇirozený zpu˚sob jak odlehcˇit mysl 

Pru˚vodkyneˇ: Alena a Veronika Jouklovy 
Krásné adventní dny

Vánoce jsou neˇkdy                   divoký tanec, tak  

atˇ nám stacˇí dech,                   abychom rok 2019  

protancˇili s lehkostí. 
 

Spolecˇneˇ kazˇdý cˇtvrtek v podvecˇer  *  Alena Jouklová Ajšaa

Deˇkujeme všem našim 

zákazníku˚m 

za prˇízenˇ, prˇejeme sladké Vánoce 
a nádherný rok 2019.

Kolektiv Cukrárny  
FONTÁNA
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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
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prosinec 2018
KZM Přibyslav
I N F O R M U J E

– od 1. prosince 2018 Burza knih Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. prosince 2018 Rytmy tkáně přírody/výstava M. Kovala Janáček galerie Janáček galerie Přibyslav
– od 1. prosince 2018 Předprodej vstupenek – M. Donutil – Cestou necestou Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. prosince 2018 Předprodej vstupenek – Josef Alois Náhlovský Kurfürstův dům KZM 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 od 8.30 h. V knihovně si můžeme i hrát Kurfürstův dům KVC Harmonie, KZM Přibyslav
– 3. prosince 2018 v 17.00 h. Setkání dětí na faře – 10 až 13 let ŘK fara ŘKF Přibyslav
– 5. prosince 2018 v 16.30 h. Mikulášská mše svatá Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 5. prosince 2018 od 18.00 h. Peklo v radničních sklepích Sklepy radnice Skauti – Goliath Přibyslav
– 6. prosince 2018 ve 14.00 h. Mikulášská besídka pro členy SPCCH ČR ZO Velký sál radnice SPCCH ČR ZO Přibyslav
– 8. prosince 2018 v 17.00 h. Úžasňákovi 2/fi lm pro děti Kulturní dům KZM Přibyslav
– 9. prosince 2018 ve 14.30 h. Česká mše vánoční – J. J. Ryba Kulturní dům KZM Přibyslav
– 11. prosince 2018 Zájezd do předvánočního Hlinska Město Hlinsko v Č. SPCCH ČR ZO Přibyslav
– 13. prosince 2018 v 17.00 h. Hudební intermezzo Kulturní dům ZUŠ pobočka, KZM Přibyslav
– 14. prosince 2018 od 9.00 h. Pěkná knížka od Ježíška/ prodej knih Kulturní dům KZM Přibyslav
– 14. prosince 2018 od 14.30 h. Dílnička pro všechny Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 14. prosince 2018 v 15.00 h. Vánoční výstava Budova ZŠ – hudebna ŠD a ŠK Přibyslav
– 15. prosince od 8.00 h. Pěkná knížka od Ježíška/ prodej knih Kulturní dům KZM Přibyslav
– 15. prosince 2018 v 9.00 h. Mše svatá v DPS Sál DPS ŘKF a PS Přibyslav
– 15. prosince 2018 v 9.00 h. 2. liga dorostenců Sportovní hala SK JUVENIS Přibyslav
– 15. prosince 2018 od 13.30 h. Vánoční svatá zpověď Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 15. prosince 2018 od 14.00 h. Prodej knih Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 15. prosince 2018 ve 14.00;v 15.30 h. Dopis Mikulášovi/Přib. pimprlata Kulturní dům KZM Přibyslav
– 15. prosince 2018 v 19.30 h. FK – Zloději/fi lm; The BladderStones/koncert Kulturní dům KZM Přibyslav
– 16. prosince 2018 v 7.45 h. Příjezd Betlémského světla Město Přibyslav Skauti a ŘKF Přibyslav
– 16. prosince 2018 od 9.00 h. Přibyslavský dvanáctiboj Junior/viz plakát Tělocvična ZŠ MS ČČK Přibyslav
– 16. prosince 2018 ve 14.00 h. Živý betlém – dílničky a další program ŘK fara Město a ŘKF Přibyslav
– 16. prosince 2018 v 16.00 h. Živý betlém – průvod ŘK fara Město a ŘKF Přibyslav
– 17. prosince 2018 v 17.00 h. Společné setkání Misijního klubka a dětí 10 – 13 let ŘK fara Město a ŘKF Přibyslav
– 18. prosince 2018 v 18.00 h. Benefi ční adventní koncert Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 21. prosince 2018 v 16.00 h. Přehrávka žáků akordeonové třídy/Pernerův dům Koncertní sál ZUŠ ZUŠ, pobočka Přibyslav
– 24. prosince 2018 v 16.00 h. Dětská vánoční mše svatá Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 24. prosince 2018 ve 24.00 h. Půlnoční mše svatá Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 25. prosince 2018 v 16.30 h. Jesličková pobožnost Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 26. prosince 2018 od 14.00 h. Den otevřeného kostela pro veřejnost Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 26. prosince 2018 v 18.00 h. Zpívejme všichni koledy Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 5. ledna 2019 od 14.00 h. Tříkrálová sbírka Město Přibyslav Město Přibyslav
– 5. ledna 2019 v 18.00 h. Tříkrálový koncert ŘK fara ŘKF Přibyslav


