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Dílničky v knihovně – stojánek na tužky Foto: redakce PO

Z divadelního představení souboru Furiant „Drahé neteře“ Foto: Ivo Havlík

Beseda v ZŠ „Jaké to je být nevidomý“ Foto: redakce PO
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„Je 15. dubna a díky předčasné uzávěrce Přibyslavského občasníku píši tyto řádky 
takto časně. Venku za oknem svítí slunce, předpověď na dalších deset dní prakticky 
bez srážek. Stejně, jako tomu bylo v deseti dnech posledních. Když přejdu okolo 
okna a pohlédnu do dáli, zašklebí se na mne díry v porostních stěnách lesů a na-
hnědlá barva stromů okolo nich napovídá, co bude největší starostí následujících 
let na naší, zatím ještě le snaté, Vysočině. “ 

Jaro letošního roku nás zastihlo netradičně uprostřed stavebního ruchu. Obvykle 
touto dobou zahajujeme jednotlivé stavby, nicméně letos, právě v tomto období, 
běží již druhý rok výstavby kanalizace v Dobré a v Keřkově. Celková hodnota této 
investice je v tuto chvíli 49.612.674 Kč včetně DPH a její dokončení je plánováno 
na konec května. V souvislosti s touto investicí proběhly či proběhnou i opravy chod-
níků v Keřkově, či opravy dešťové kanalizace v obou obcích. Z pohledu budoucího 
rozvoje těchto místních částí i z pohledu zajištění odkanalizování jednotlivých nemo-
vitostí je tato stavba pro budoucnost nezastupitelná. Předpokládáme, že kolaudace 
této stavby proběhne do konce června a následně bude moci dojít k připojování 
jednotlivých nemovitostí.

Zároveň s touto stavbou probíhá výstavba technické infrastruktury pro čtyři ro-
dinné domy v Dobré. Stejně tak, jak tomu bylo v Dolní Jablonné, vzniká tato stavba 
za fi nanční spoluúčasti vlastníků jednotlivých pozemků, kdy se podílí na nákladech 
na zasíťování jednou polovinou.

Na zasedání rady města byl stvrzen výsledek výběrového řízení na rekonstrukci uli-
ce Malinského a dostavbu II. etapy technické infrastruktury Pod Osivou. Po uplynutí 

S přicházejícím jarem…

• První dubnovou středu se setkali novináři s  představiteli města na  pravidelné 
tiskové konferenci. Hostem besedy byla předsedkyně Zahraniční komise Rady 
města Přibyslav Mgr. Anna Šnýdlová, která infomovala o  letošním výročí 25 let 
partnerství Přibyslavi a nizozemského Mook en Middelaar. Představila bohatou 
historii spolupráce a  program připravovaných akcí u  příležitosti tohoto výročí. 
Smlouvu o přátelství podepsal dne 26. března 1993 za Přibyslav tehdejší starosta 
města Mojmír Novotný a za Mook en Middelaar paní starostka Botman – Laan. 
Mojmír Novotný zpracoval dokumenty o historii přátelství, které dokládají vzájem-
né ofi ciální návštěvy, ale také výměnné pobyty  skautů, zahrádkářů, myslivců nebo 
fotbalistů. Dobrý základ přátelství, které se upevňuje přátelstvím jednotlivých 
osob, splňuje předpoklady také pro pokračování do budoucna.

• Dalším tématem byla zpráva o přípravách instalace automatu na pamětní min-
ce Přibyslavi. Automat bude před letní sezónou umístěn na začátku cyklostezky 
po staré železniční trati (u vlakového nádraží). Cena mince s vyobrazením znaku 
města a motivem cyklostezky bude k dispozici za 50 Kč.

• Starosta města Martin Kamarád ještě informoval o aktuálním průběhu investic 
a přípravě nových projektů. 

• Zazněla i informace o probíhajícím konkurzním řízení na ředitele Základní školy 
Přibyslav.

Michael Omes
místostarosta

Co zaznělo na tiskové 
konferenci?

Upozornění 
pro občany města, motoristy 

V případě nehody, 
při níž dojde při řízení motorového vozidla 

k poškození majetku (zábradlí, plot, stavba…), 
je možné řešit  

vzniklou škodu přes pojistku (tzv. povinné ručení) majitele vozidla. 
Město Přibyslav již tuto možnost používá. 

Z pexesového turnaje v Utíně

zákonných lhůt na odvolání bude podepsána smlouva s dodavatelem. Je třeba po-
čítat s tím, že od června tohoto roku bude do této lokality omezený přístup. Majitele 
nemovitostí v této lokalitě budeme informovat o plánovaných uzavírkách. 

S prvním dubnem se také rozběhly práce na silnici I. třídy. V letošním roce nás 
stavby ŘSD obklopily ze všech stran. Uzávěra směrem na  Havlíčkův Brod (most 
Simtany) je plánována prakticky na celou sezonu (do půli října), uzavírka ze Sázavy 
do Žďáru do konce července a kyvadlová doprava mezi Ronovem a Přibyslaví by 
měla v jednotlivých úsecích trvat do konce června. Je třeba minimálně na této stavbě 
počítat s vysokou pravděpodobností, že dojde k prodloužení termínu dokončení 
stavby a uzavírky budou pokračovat déle.

V závěru dnešního článku si dovolím vás všechny pozvat k volbám do Evropského 
parlamentu, které proběhnou ve dnech 24. – 25. 5. 2019. Ačkoliv je Brusel daleko, 
ačkoliv jsem pro vstup do EU nehlasoval, ačkoliv se domnívám, že je téměř neusku-
tečnitelné prosazovat dlouhodoběji v Evropské unii nějakou konkrétní (pravicovou 
či levicovou) politiku (i díky tříštění národních a jiných zájmů), přesto se domnívám, 
že stojí za to k těmto nepopulárním a neoblíbeným volbám jít a chcete-li, přidat svůj 
hřebíček do rakvičky. Můžeme začít společně věřit, že se EU odhodlá přestat mluvit 
do věcí, které by měly být primárně záležitostí jednotlivých států a naopak vydefi nuje 
pevný a štíhlý rámec toho, v čem musí mít pravidla společná.

Martin Kamarád
starosta města
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Ve dnech 24. a 25. května 2019 se konají volby do Evropského parlamentu. V Přibysla-
vi bude možné volit ve 3 volebních okrscích, jejichž vymezení je stejné jako v loňských 
volbách do zastupitelstva města. Volební okrsek č. 1 je pro voliče s  trvalým pobytem 
v Přibyslavi nad silnicí I/19 (Havlíčkův Brod - Žďár nad Sázavou) a volební místnost 
je na adrese Přibyslav, Bechyňovo náměstí č. 1, místnost číslo 101 (radnice - přízemí). 
Volební okrsek č. 2 je pro voliče s trvalým pobytem v Přibyslavi pod silnicí I/19 (Havlíčkův 
Brod - Žďár nad Sázavou) a volební místnost je na adrese Přibyslav, Bechyňovo náměstí 
č. 1, místnost číslo 206 (radnice - 1. patro). Volební okrsek č. 3 je pro voliče s trvalým 
pobytem v Přibyslavi v místních částech a ulicích Česká Jablonná, Dolní Jablonná, Dobrá, 
Dvorek, Hesov, Hřiště, Keřkov, Poříčí, Ronov nad Sázavou, Utín, Uhry a volební místnost 
je na adrese Přibyslav, Bechyňovo náměstí č. 1, místnost číslo 2 (radnice - suterén).

Ing. Václav Matějů
tajemník MÚ Přibyslav

Odbor hospodářsko-správní
Rozpočet města

Plnění rozpočtu města k  31. 3. 2019 je následující: celkové příjmy jsou ve  výši 
24 913 903,51 Kč (což tvoří 30,29 % schváleného rozpočtu) a celkové výdaje jsou ve výši 
18 317 588,23 Kč (což je 13,86 % schválených výdajů na letošní rok). Rozdíl celkových 
příjmů a výdajů je přebytek ve výši 6 596 315,28 Kč.

Z celkových příjmů činí daňové příjmy 22 054 700,36 Kč (32,51 % rozpočtovaných 
daňových příjmů), nedaňové příjmy 1 017 489,15 Kč, kapitálové příjmy 2 717 Kč a při-
jaté transfery 1 838 997 Kč.

Z  celkových výdajů činí běžné výdaje 14  374  367,74 Kč a  kapitálové výdaje 
3 943 220,49 Kč.

Finanční plán
Finanční plán hospodářské činnosti předpokládá na  rok 2019 výnosy ve  výši 

19 823 975 Kč, náklady 17 954 272 Kč a hospodářský výsledek 1 869 703 Kč. 
Výsledek hospodářské činnosti k 31. 3. 2019 činí celkem 2 304.098,98 Kč, podle jednot-

livých organizací jsou výsledky následující: lesy -24 627,80 Kč, skládka 1 529 345,53 Kč, 
správa majetku -34 269,15 Kč, kabelová televize 580 573,92 Kč a pronájmy 253 076,48 Kč. 

Od letošního roku byla zrušena organizace 60 (všeobecná správa), takže úroky, po-
platky, daň z příjmu jsou rozpočítány podle hospodářského výsledku do jednotlivých 
organizací. 

Nově se účtuje v hospodářské činnosti o odpisech, což navyšuje náklady. Tím došlo 
v porovnání se stejným obdobím předcházejících let ke snížení hospodářského výsledku.

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS

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

komplikací, které by nějak ohrozily chod Pečovatelské služby Přibyslav. V ojedinělých 
případech vyhodnotily pečovatelky zdravotní stav klienta za  natolik závažný, že bylo 
nutno přivolat RZP a zajistit převoz klienta k hospitalizaci do nemocnice.

Vedle běžné činnosti byly zpracovány a odeslány materiály a statistické výkazy o po-
skytované sociální službě na Krajský úřad Kraje Vysočina v Jihlavě. Tyto údaje si krajský 
úřad vyžádal v rámci systému reportu dat o poskytované sociální službě. 

Dále se pak vedoucí pečovatelské služby zúčastnila v  úterý 16. dubna odborného 
semináře na  Krajském úřadě Kraje Vysočina v  Jihlavě s  názvem „Povinnosti poskyto-
vatelů sociálních služeb ve vztahu k registrujícímu orgánu a podmínkám registrace“. 
Tento seminář byl určený pro zástupce registrovaných poskytovatelů sociálních služeb 
v Kraji Vysočina a byla zde vyložena a připomenuta např. problematika plnění podmínek 
registrace, odborná způsobilost pracovníků v přímé péči, oznamovací povinnost posky-
tovatelů sociálních služeb apod.

Také pečovatelky se v průběhu měsíce dubna účastnily školení, a to na téma „Škola 
zad pro pracovníky v sociálních službách“. Byly zde popsány příčiny bolesti zad, praktic-
ky vysvětlen nácvik správného držení těla včetně správného zatěžování svalů a různých 
typů cvičení na bolavá záda.

V nadcházejícím měsíci nás v pečovatelské službě čekají další povinná školení pra-
covníků v  sociálních službách, školení první pomoci, plánujeme uspořádání tradiční 
mše svaté v sobotu 4. května v 9.00 h.ve středisku pečovatelské služby a rády bychom 
navštívily naše klienty v zařízení sociálních služeb v blízkém okolí.

Martina Veselá, DiS.
vedoucí PS

Odbor správy majetku
Úvodem bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na úklidu města. Děku-

jeme i za to, že většina z vás nepřidávala na hromádky žádný jiný odpad, a proto 
mohla být smetená drť použita na vyspravení cest. Během měsíce dubna díky 
příjemným teplotám začaly zahradnické práce. Proběhla údržba keřů a trvalek 
v  lokalitě za  budovou radnice, kolem základní školy, v  parku ul. Havlíčkova, 
na hřbitově a kolem kostela. Práce se zelení budou pokračovat i v měsíci květnu.

V oblasti investic bylo vyhlášeno výběrové řízení na zateplení a plynofi kaci 
bytového domu čp. 15 v Ronově nad Sázavou. Na tuto investici je požádáno 
o dotaci z programu IROP. Zhotovitel zatím není znám. Město Přibyslav získalo 
dotaci z Fondu Vysočiny na akci „Kanalizace Přibyslav, místní část Dobrá – Keř-
kov“ ve výši 6 000 000 Kč. Jak je veřejnosti známo, stavba je stále v realizaci, 
termín pro dokončení díla dle smluvních ujednání je 23. 5. 2019. Pokračují 
i stavební práce na ZTV Lokalita rodinných domů v Dobré. Probíhají jednání 
k  zadaným projektům na  přechod ul. Havlíčkova, rekonstrukce ul. Hasičská, 
odkanalizování a  čištění odpadních vod ve  Hřištích a  projektu pro umístění 
výtahu (plošiny) u budovy čp. 254.

V oblasti bytové byl předán do užívání byt po celkové rekonstrukci v Ronově 
nad Sázavou čp. 25. Celkovou rekonstrukci bude nutno provést v bytě v byto-
vém domě čp. 241, který byl uvolněn k 1. 4. 2019. Dále byl přidělen byt v domě 
s pečovatelskou službou čp. 251. 

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSM

Odbor technických služeb
Také v průběhu dubna pokračujeme s důkladným čištěním cyklostezky. Vybí-

ráme zanešené škarpy a odvážíme uvolněné kameny ze skal, prořezáváme křo-
viska a odstraňujeme poškozené větve a vývraty. Letos jsme začali s pravidelným 
zametáním cyklostezky opravdu hodně brzy, hned s prvním slunečným víken-
dem na začátku března. Oblíbenou trasu cyklistů, chodců a bruslařů zametáme 
každý pátek. A  protože už sezona opravdu začala, připomínáme pejskařům, 
že na stezku je vstup se psy zakázaný, a to z bezpečnostních důvodů. Hezká 
procházka se psem je třeba po cestě nad cyklostezkou a pod ní.

Pracovníci technické čety města opravili poničený propustek naproti hřbito-
vu. Stálou součástí jejich práce je oprava nesvítících lamp veřejného osvětlení 
ve městě a na vesnicích, příprava bytů pro nové nájemníky a opravy v domě 
s pečovatelskou službou nebo na radnici. Často řešíme odstraňování poškoze-
ných větví stromů. 

V dubnových dnech se téměř nezastaví komunální stroj. Zametáme postupně 
všechny ulice, kolem náměstí se pracovníci technické čety města vydávají praco-
vat s košťaty v brzké ráno, aby vystihli dobu bez zaparkovaných aut. Zametací 
technika pracovala i v Keřkově, v Dobré, v Dolní a České Jablonné a bude po-
kračovat dál. S úklidem města nám znovu pomáhají děti z místní základní školy, 
které se zapojily do tradiční akce Čistá Vysočina. Děkujeme za pomoc, i za to, že 
po sobě budete pečlivěji sbírat pytlíky od sušenek a brambůrků na hřišti u spor-
tovní haly. Tam jsme pro vás pořídili další herní prvek – balanční houpací kladinu. 
Na dopravním hřišti a v Poříčí přibyl hrací domeček pro ty nejmenší.

S počátkem jara začala práce zahrádkářům a s ní i rozvoz kontejnerů na zeleň. 
Pracovníci skládky reagují i na vaše přání a zelené nádoby přistavují do různých 
lokalit města a do vesnic. Bohužel někdy na skládce pak nestačíme zírat na to, co 
jsou někteří lidé schopní mezi větve a lupení schovat. Plastové kýble, cihly, sta-
vební suť, barely s barvou, kameny, dráty,  a nedávno dokonce i celou králíkárnu!!! 

Ve sportovní hale se v uplynulých dnech hodně tancovalo. Naši halu si vybrali 
pořadatelé taneční soutěže Mia festival pro semifi nálové kolo, které probíhá 
na dvaceti místech v republice. Přehlídky se zúčastnilo na 150 dětí. Z postupo-
vého kola se můžou protancovat až do fi nále, které proběhne v pražské Lucerně. 
Halu také pořádně rozhýbal a  roztancoval tradiční Přibyslavský pantofl íček. 
V  následujících dnech a  týdnech budeme upravovat záhony na  sportovišti 
a koupališti. Bazény musejí být důkladně vyčištěné a napuštěné na sezonu k 25. 
květnu, kdy se společně setkáme na sportovně zábavné akci ACO Přibyslavský 
běh. Pokračovat budeme v natírání již vyžilých dřevěných prvků, opravíme dveře 
do sociálního zázemí a postupně zprovozníme sprchy a vodovodní kohoutky. 

Užívejte si příjemné jarní dny.
Hana Mikulincová, DiS.

vedoucí OTS

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV
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Rozmístění kontejnerů ve městě
Č. Stanoviště Datum Č. Stanoviště Datum
1 Ronovská 3. 5. 20. 5. 6 Cihlářská 13. 5. 27. 5.
2 Bezručova 6. 5. 21. 5. 7 Jiráskova 14. 5. 28. 5.
3 Hesovská 7. 5. 22. 5. 8 Vyšehrad 15. 5. 29. 5.
4 Pecháčkova I 9. 5. 23. 5. 9 Prokopova 16. 5. 30. 5.
5 Zahrádky u ACA 10. 5. 24. 5. 10 Na Vyhlídce 17. 5. 31. 5.

Č. Stanoviště Datum Č. Stanoviště Datum
11 Tržiště 3. 5. 20. 5. 16 Seifertova 13. 5. 27. 5.
12 Pecháčkova II 6. 5. 21. 5. 17 Česká 14. 5. 28. 5.
13 Nezvalova 7. 5. 22. 5. 18 U Barevny 15. 5. 29. 5.
14 Bezpalcova 9. 5. 23. 5. 19 Zahradní 16. 5. 30. 5.
15 Zahrádky Amerika 10. 5. 24. 5. 20 Zahrádky Letiště 17. 5. 31. 5.

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

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

Rozmístění kontejnerů v místních částech
Místo přistavení Datum přistavení
Hřiště 29. 4. – 2. 5. 10. 5. – 12. 5. 20. 5. – 23. 5. 
Keřkov 3. 5. – 5. 5. 13. 5. – 16. 5. 24. 5. – 26. 5. 
Dobrá 6. 5. – 9. 5. 17. 5. – 19. 5. 27. 5. – 30. 5. 
Česká Jablonná 29. 4. – 2. 5. 10. 5. – 12. 5. 20. 5. – 23. 5. 
Dolní Jablonná 3. 5. – 5. 5. 13. 5. – 16. 5. 24. 5. – 26. 5. 
Poříčí 6. 5. – 9. 5. 17. 5. – 19. 5. 27. 5. – 30. 5. 
Dvorek 29. 4. – 2. 5. 10. 5. – 12. 5. 20. 5. – 23. 5. 
Uhry 3. 5. – 5. 5. 13. 5. – 16. 5. 24. 5. – 26. 5. 
Utín 6. 5. – 9. 5. 17. 5. – 19. 5. 27. 5. – 30. 5. 

Ing. Martin Firla, OVŽP

Rozmístění kontejnerů na bioodpad 
v květnu 2019Stává se tradicí, že nástupem jara lidé dělají pořádek nejen ve svých domácnos-

tech, ale také ve  svých životech. Narušené vztahy se urovnávají či končí, dlouho 
odkládaná rozhodnutí se realizují a  v  případě nečekaných událostí se mobilizu-
jí veškeré síly k  nalezení řešení svízelných situací. Např. bytová nouze má řešení 
v azylovém bydlení, které odvrátí hrozbu pobytu na ulici nebo pobytu v  naprosto 
nevyhovujících podmínkách. Ačkoliv se jedná o přechodné řešení, bývá často po-
slední záchranou nejen jednotlivců, ale převážně matek s dětmi. Bohužel jako menší 
město nedisponujeme takovou sociální službou, která by umožnila vyřešit krizovou 
situaci související se ztrátou bydlení, ale dokážeme pružně zareagovat a  azylové 
bydlení zprostředkovat. Takovouto pomoc nabízí např. Charita v Havlíčkově Brodě, 
Humpolci či Třebíči. Nebo se jedná o registrované sociální služby jiných organizací 
se stejným cílem, které nalezneme např. v Jihlavě, Žďáru nad Sázavou či Hamrech 
u Hlinska. Někteří poskytovatelé dokonce nabízejí ubytování na utajených adresách 
a to v případě, že hlavní roli v sociálně nepříznivé situaci hraje domácí násilí. Oběť 
této trestuhodné ataky se tak může v co nejkratším termínu vymanit ze spárů agre-
sora a s pomocí odborníků pracovat na novém začátku. 

Od běžné sociální činnosti se ale přenesme do světa seniorů. Druhé dubnové úte-
rý jsme přivítali ve společenské místnosti DPS v ul. Tržiště, kde se pravidelně schází 
Klub seniorů Pohoda, pracovnice Centra pro neslyšící a nedoslýchavé (CNN) kraje 
Vysočina. Tato organizace pomáhá osobám se sluchovým postižením, které jsou 
ohroženy komunikační a informační bariérou, při jejich integraci do společnosti. Pro 
naše seniory centrum přichystalo přednášku o sluchadlech a jiných kompenzačních 
pomůckách. Zájemců o problematiku se sešlo na 30, ačkoliv samotných uživatelů 
sluchových pomůcek byla třetina. Přednáška byla ryze prakticky zaměřená, takže 
senioři získali cenné rady, jak postupovat při výběru sluchadel, jejich údržbě či rekla-
maci. Užitečné byly i informace typu čeho se dožadovat u lékaře, na co mají uživatelé 
nárok, na jakou pomůcku běžně poskytuje příspěvek úřad práce apod. V samotném 
závěru měli uživatelé možnost zkonzultovat konkrétní problémy se sluchadly, nechat 
si je vyčistit, upravit, vyměnit baterie atd. Jelikož se jedná o registrovanou sociální 
službu, byla s uživateli sepsána smlouva, na základě které jsou úkony poskytovány. 
Ty se poskytují za úplatu stejně tak, jako je tomu např. u pečovatelské služby. Služba 
je dotovaná Ministerstvem práce a  sociálních věcí a  Krajem Vysočina. Vzhledem 
ke kladným ohlasům uživatelů, se dohodla i následná spolupráce s centrem. Zá-
jemci o servis či o radu se mohou obracet přímo na Bc. Ivanu Kohoutovou, mobil: 
732  817  118, e-mail: ivana.kohoutova@cnn-vysocina.cz nebo na  poradnu CNN 
v  Havlíčkově Brodě, Nádražní ul. 397, mobil: 604  139  201. Po  domluvě přijede 
některá  pracovnice z centra přímo za uživateli do Při-
byslavi. Centrum můžete kontaktovat i prostřednictvím 
sociální pracovnice či vedoucí pečovatelské služby. Ta 
bude zajišťovat v případě zájmu pravidelná setkání uži-
vatelů sluchových pomůcek a pracovnic centra.

V závěru si dovoluji upozornit na celodenní výlet se-
niorů, který pořádáme dne 13. 6. 2019, viz  upoutávka 
uvnitř občasníku. Kapacita je značně omezená, proto 
s přihlášením neváhejte. 

Lenka Vaverková, DiS.
sociální pracovnice

Sociální práce

Bezplat ná 
Alzheimer poradna 

se v květnu ruší!
Proběhne opět v budově 

Městského úřadu v Přibyslavi
ve čtvrtek 20. 6. 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
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 74/2019 Rada města Přibyslav stanovuje s účinností od 1. 7. 2019 celkový počet za-
městnanců města v Městském úřadu Přibyslav na 38 zaměstnanců a schvaluje 
dodatek č. 1 k Organizačnímu řádu Městského úřadu Přibyslav.
Termín: 30. 06. 2019
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

75/2019 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat nabídku na zakázku „Rekonstrukce bytu 
čp. 40, Přibyslav“ od pana Jana Janči, Keřkov 109, 582 22 Přibyslav v částce 
334 914 Kč včetně DPH a schvaluje uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Při-
byslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a panem Janem 
Jančou, Keřkov 109, 582 22 Přibyslav, IČO 44494319.
Termín: 12. 04. 2019
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

76/2019 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít smlouvu o  dílo na  zakázku „Rekon-
strukce sociálního zařízení v bytě č. 3 v domě čp. 241 v Přibyslavi“ mezi měs-
tem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a panem 
Janem Jančou, Keřkov 109, 582 22 Přibyslav, IČO 44494319.
Termín: 12. 04. 2019
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

77/2019 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlásit výběrové řízení na zpracování projek-
tové dokumentace „Okružní křižovatka na I/19, Přibyslav“.
Termín: 16. 05. 2019
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

78/2019 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí 
smlouvě o  zřízení věcného břemene a  dohodě o  umístění stavby č. IE-12-
2006816/VB/1 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přiby-
slav, IČO 00268097 a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 
IV - Podmokly, 405 02 Děčín, IČO 24729035. 
Termín: 30. 06. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

79/2019 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené mezi 
městem Přibyslav a (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny), 
Přibyslav, na byt č. 5 v domě na adrese Tržiště 241, Přibyslav, kterým se upra-
vuje tzv. infl ační doložka a podnájem.
Termín: 31. 03. 2019
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

80/2019 Rada města Přibyslav schvaluje snížení nájemného paní (z důvodu ochrany 
osobních dat byly údaje odstraněny), Přibyslav, za  plochu balkónu ve  výši 
100% u bytu č. 205 v domě s pečovatelskou službou na adrese Tržiště 251 
v Přibyslavi, po dobu omezení užívání tohoto balkónu, tj. od 1. 2. 2019 nej-
později do 30. 4. 2019, z důvodu nemožnosti užívání balkónu (bezpečnost 
nájemníka - padající omítka z podesty vrchního balkónu).
Termín: 30. 04. 2019
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

81/2019 Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 1 v bytovém domě Přibyslav, 
Ronov nad Sázavou 25 panu (z  důvodu ochrany osobních dat byly údaje 
odstraněny), 582 22 Přibyslav. Výše nájemného za podlahovou plochu bude 
stanovena na 2.336 Kč měsíčně, s možností navýšení ceny nájmu o míru infl ace 
vyhlášené ČSÚ. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 4. 
2019 do 31. 3. 2021. 
Termín: 30. 04. 2019
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

82/2019 Rada města Přibyslav schvaluje záměr uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o ze-
mědělském pachtu mezi podílnickými obcemi Lesního družstva obcí a Lesním 
družstvem obcí se sídlem v Přibyslavi ze dne 17. 5. 2018 a rozhoduje záměr 
obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Termín: 31. 05. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

83/2019 Rada města Přibyslav souhlasí se záměrem umístit automat na pamětní min-
ce na začátek cyklostezky města Přibyslav a schvaluje záměr pronájmu části 
pozemku parc. č. 1796/2 v k. ú. Přibyslav o výměře 0,5 m² a rozhoduje záměr 
obce vyvěsit na úřední desku po dobu 15 dnů. 
Termín: 10. 07. 2019
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

84/2019 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření rámcové platební instrukce a podpi-
sový vzor na obchodování na fi nančním trhu mezi městem Přibyslav, Bechy-
ňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a Českou spořitelnou, a.s., 
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO 45244782.
Termín: 30. 04. 2019
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

85/2019 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření smlouvy o společném zadávání ve-
řejných zakázek na dodávky zemního plynu pro město Přibyslav a s ním zú-
častněné zadavatele s organizacemi Základní škola Přibyslav, IČO 70944938, 
Mateřská škola Přibyslav, IČO 75011930, Kulturní zařízení města Přibyslav, 
IČO 71169113, Lesní družstvo obcí, IČO 64259773.
Termín: 08. 04. 2019
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

86/2019 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření smlouvy o společném zadávání ve-
řejné zakázky „Sdružené služby dodávky elektřiny pro město Přibyslav a s ním 
zúčastněné zadavatele na rok 2020“ s organizacemi Základní škola Přibyslav, 
IČO 70944938, Mateřská škola Přibyslav, IČO 75011930, Kulturní zařízení 
města Přibyslav, IČO 71169113, Lesní družstvo obcí, IČO 64259773.
Termín: 08. 04. 2019
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

87/2019 Rada města Přibyslav schvaluje nákup elektřiny pro město Přibyslav a s ním zú-
častněné zadavatele na rok 2020 na Českomoravské komoditní burze Kladno 
prostřednictvím dohodce FIN-servis, a.s., IČO 26439573.
Termín: 30. 04. 2019
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

 88/2019 Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat jako nejvhodnější nabídku veřejné 
zakázky „Technická infrastruktura pro 16 RD Pod Osivou - II. Etapa a  Re-
konstrukce ul. Malinského v Přibyslavi“ nabídku společnosti STRABAG, a.s., 
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO 60838744 ve výši 6.640.732,31 Kč 
bez DPH z  důvodu, že nabídka tohoto uchazeče byla hodnotící komisí vy-
hodnocena jako nabídka s  nejnižší nabídkovou cenou a  schvaluje uzavření 
smlouvy o dílo mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přiby-
slav, IČO 00268097 a vybraným uchazečem. Cena díla pro město Přibyslav 
je 5 762 754,16 Kč bez DPH, cena díla pro Vodovody a kanalizace Havlíčkův 
Brod, a.s. je 877 978,15 Kč bez DPH.
Termín: 30. 04. 2019
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

89/2019 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít dle čl. 2 odst. 4 pravidel rady o zadá-
vání veřejných zakázek v podmínkách města Přibyslav smlouvu o dílo mezi 
městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 
a  společností STAVAK spol. s  r.o., Žižkova 832, 580  01 Havlíčkův Brod, 
IČO 15058786 na  opravu dešťové kanalizace Dobrá. Celková cena díla je 
1 190 358 Kč bez DPH.
Termín: 30. 04. 2019
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

90/2019 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu 
Vysočiny FV02711.0010 na  realizaci projektu „Kanalizace Přibyslav, místní 
část Dobrá - Keřkov“ mezi Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587  33 Jihlava, 
IČO 70890749 a městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097. Dotace je přidělena ve výši 6.000.000 Kč.
Termín: 30. 04. 2019
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

91/2019 Rada města Přibyslav schvaluje zadávací dokumentaci a vyhlášení výběrového 
řízení na stavební práce „Zateplení a plynofi kace bytového domu Ronov 15“.
Termín: 30. 04. 2019
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

92/2019 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zříze-
ní služebnosti na akci „Přechod pro chodce ul. Havlíčkova - Přibyslav“ mezi 
městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 
a Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749.
Termín: 26. 04. 2019
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 27.  03. 2019

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 10.  04. 2019
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93/2019 Rada města Přibyslav rozhoduje uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace mezi 
Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749 a městem Při-
byslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 a  schvaluje 
přijmutí účelové veřejné fi nanční podpory z Fondu Vysočiny ve výši 100 000 Kč 
na  realizaci výměny povrchu venkovního hřiště u  sportovní haly z  projektu 
„Sportoviště 2019.“
Termín: 30. 04. 2019
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

94/2019 Rada města Přibyslav schvaluje příkazní smlouvu č. 2019023 na administraci 
výběrového řízení v rámci projektu „Výměna povrchu venkovního hřiště města 
Přibyslav“ mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a fi rmou IPI s.r.o., Strojírenská 34, 591 01 Žďár nad Sázavou, 
IČO 46978135.
Termín: 30. 06. 2019
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

95/2019 Rada města Přibyslav schvaluje příkazní smlouvu č. 2019016 na administraci 
dotace v  rámci projektu „Revitalizace zeleně v  okolí Žižkovy mohyly“ mezi 
městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 
a fi rmou IPI s.r.o., Strojírenská 34, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 46978135.
Termín: 10. 05. 2019
Zajistí: Ing. Firla Martin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

96/2019 Rada města Přibyslav rozhoduje uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace mezi 
Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749 a městem Přiby-
slav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a schvaluje při-
jmutí účelové veřejné fi nanční podpory z Fondu Vysočiny na realizaci projektu 
„Odpady Přibyslav 2019“. Dotace je přidělena ve výši 69 361 Kč.
Termín: 26. 04. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

97/2019 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1826 
o  výměře 8 m2 v  k. ú. Přibyslav a  rozhoduje záměr obce vyvěsit na  úřední 
desce po dobu 15 dnů.
Termín: 30. 04. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

98/2019 Rada města Přibyslav schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1647/4 o vý-
měře 30 m2 v k. ú. Přibyslav panu Radimu Švecovi, Bechyňovo náměstí 10, 
582 22 Přibyslav, IČO 44497792. Cena pronájmu je 1 Kč/m2/den. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to od 1. 5. 2019 do 30. 9. 2019.
Termín: 01. 05. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

99/2019 Rada města Přibyslav souhlasí dle § 2270, odst. 1, zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, aby paní (z důvodu ochrany 
osobních dat byly údaje odstraněny), Havlíčkův Brod přistoupila jako společný 
nájemce ke smlouvě o nájmu bytu na dobu neurčitou ze dne 22. 12. 2016 
uzavřenou mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 
00268097 a panem (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny), 
Dolní Jablonná 15, 582 22 Přibyslav. 
Termín: 30. 04. 2019
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

100/2019 Rada města Přibyslav souhlasí s pronájmem části štítové zdi o výměře 20 m2 
na budově Bechyňovo náměstí 40, 582 22 Přibyslav fi rmě Savencia Fromage 
& Dairy Czech Republic, a.s., Hesov 421, 582 22 Přibyslav, IČO 44965117. 
Cena pronájmu je 1.000 Kč/m2 rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou na dobu jednoho roku.
Termín: 12. 04. 2019
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

101/2019 Rada města Přibyslav souhlasí s umístěním kříže na pozemku par. č. 1465/4 
v k. ú. Přibyslav a schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi městem Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a panem (z důvodu 
ochrany osobních dat byly údaje odstraněny), bytem Uhry 816, 582 22 Přiby-
slav o poskytnutí fi nančního daru ve výši 8 000 Kč na zhotovení a montáž kříže.
Termín: 31. 05. 2019
Zajistí: Ing. Teclová Zdeňka
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

102/2019 Rada města Přibyslav schvaluje návrh programu zasedání Zastupitelstva měs-
ta Přibyslav konaného dne 24. 4. 2019.
Termín: 12. 04. 2019
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

103/2019 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření „Smlouvy o  výkonu funkce“ mezi 
Lesním družstvem obcí, Ronovská 338, 582  22 Přibyslav, IČO 64259773 
a městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097.
Termín: 30. 05. 2019
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta
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Duben se rozsvítil sluncem po chladných březnových dnech. I když se v půlce 
měsíce ochladilo, je jasné, že nadvláda zimy a chladu již končí.

Na naší škole proběhlo začátkem dubna několik akcí – především klasifi kační 
porada, schůzka třídních důvěrníků a následné rodičovské schůzky ve dnech 
3. 4. a 4. 4. 2019.

Na  chodbách školy se objevily stolečky, křesílka a  maličké „knihovničky“ 
s knížkami – jsou to nově zřízené čtenářské koutky a je to velice krásný počin, 
který, jak doufáme, podpoří čtenářskou aktivitu žáků. Posezení v  křesílkách 
s knížkou v ruce je příjemné, jak dokládá přiložená fotografi e.

V prvním dubnovém týdnu probíhal ve školní knihovně „duhový týden“ – tý-
den zaměřený proti nudné šedi všedních dní. Knihovna byla vyzdobena duhový-
mi obrázky, krepovými řetězy v příslušných barvách a bylo možno zde ochutnat 
různé duhové speciality, například fi alové, červené nebo žluté muffi  nky.

 Ve  dnech 5. 4. – 6. 4. (vlastně v  noci z  pátku na  sobotu) se uskutečnilo 
„Přespání v  knihovně“. Knihovnice K. Linková připravila pro pravidelné ná-
vštěvníky školní knihovny a zdatné čtenáře večer plný zajímavých aktivit (krea-
tivní hry, vytváření a nakonec sledování pohádkového příběhu k zamyšlení). 
V knihovně se sešlo 19 žáků a žákyň z různých tříd. Spojovala je láska ke kni-
hám, četbě a  fantazii, a  tak si přespání všichni náležitě užili a  zakončili  tak 
„duhový týden“.

V sobotu 6. dubna se konala taneční soutěž Přibyslavský pantofl íček, kterou 
už 15 let pořádá školní družina a školní klub a kterou založila bývalá vedoucí 
školní družiny, paní Marie Musilová.

Následující týden dne 10. dubna odjela třída 4. C do havlíčkobrodského mu-
zea na exkurzi Brodské pověsti. Doprovázela je třídní učitelka I. Neubauerová 
a asistentka pedagoga L. Luncarová.

Ve čtvrtek 11. dubna se třídy 4. B a 2. A se svými učitelkami vypravily do Žďáru 
nad Sázavou na představení divadla Evy Hruškové. Exkurze i divadelní předsta-
vení sklidily kladné ohlasy.

Jako každý rok byli naši osmáci seznámeni s prací záchranné služby – ve školní 
knihovně byly 11. 4. a 12. 4. postupně všechny tři osmé třídy.

V pátek 12. 4. 2019 se na ZŠ Přibyslav konal zápis do prvních tříd, o  jeho 
průběhu a výsledku budete informováni. 

Zprávy ze školy

V pátek 12. 4. a v pondělí 15. 4. proběhly přijímací zkoušky na střední školy. 

V úterý 16. 4. se žáci naší školy zúčastnili akce „Čistá Vysočina“.

A na závěr – úspěchy našich dětí v soutěžích a poděkování všem za účast a reprezen-
taci školy. V okresním kole matematické olympiády v Jihlavě se žáci 8. A – Ondřej Horský 
a Ondřej Beneš, umístili na 6. – 9. místě. Vzhledem k tomu, že společně soutěží žáci ze 
základních škol i studenti víceletých gymnázií, je to dobré umístění.

Matematický klokan
Ve školním kole soutěže Matematický klokan – kategorie Cvrček nasbírali v konkurenci 

41 soutěžících nejvíce bodů Štěpán Kamarád z  3. C (64), Tomáš Březka z  2. C (63) 
a Marek Novotný z 3. C (59). Cvrčci řešili 18 matematických a logických úloh a mohli 
získat maximálně 90 bodů. 

V dalších kategoriích řešili žáci 24 úloh tří obtížností a mohli získat celkem 120 bodů. 
V kategorii Klokánek soutěžilo 36 žáků 4. a 5. tříd a nejvyššího počtu bodů dosáhli Filip 
Němec ze 4. C (91 bodů), Jaromír Kachlík ze 4. B (87 bodů) a Pavel Ronovský z 5. A (86 
bodů). V kategorii Benjamín pro žáky 6. a 7. tříd soutěžilo 27 milovníků logiky a první tři 
místa obsadily Ema Kotlasová ze 7. B (98 bodů), Simona Šustáčková ze 7. A (91 bodů) 
a Lucie Höferová ze 7. B (88 bodů). V kategorii Kadet pro žáky 8. a 9. tříd v konkurenci 
21 soutěžících zvítězila Markéta Šustáčková z 9. A (99 bodů), na druhém místě se umístil 
Michal Hlaváček z 9. A (89) a na třetím skončil Pavel Venc z 8. A (81 bodů). Celkem se 
soutěže zúčastnilo 125 žáků 2. až 9. tříd.

Za ZŠ Přibyslav 
Mgr. et Mgr. Monika Linková
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ZPRÁVY 
ZE ŠKOLKY
Jaro už je tu!

S  velkou slávou a  s  písničkou doprovodily děti Babu Zimu –Morenu do  Dob-
ré k  potůčku, aby jí naposledy zamávaly a  rozloučily se s  ní s  přáním: „Tak zase 
napřesrok!“

Při procházkách kolem zahrádek jsme pozorovali jarní květiny a hmyz, učili jsme 
se je znát a také chránit – kytičky raději obdivujeme, než trháme. Byli jsme se podívat 
na bledulky ve volné přírodě, chráníme i kytičky na školní zahradě.

Měsíc březen jsme oslavili jako měsíc knihy. Pohádky nás čekaly nejen v knihovně, 
ale i ve školce, kde nám je během akce Čteme dětem, četli nejen rodiče, ale i paní 
uklízečky a kuchařky.

V rámci projektu získávání zkušeností z jiných mateřských škol nás navštívili pe-
dagogové z Rakouska. Ve své třídě uvítali návštěvu z Vídně Dráčci v tradičním ran-
ním kruhu, děti ze Soviček předvedly didakticky zaměřenou činnost předškoláků. 
S našimi nejmenšími, Včeličkami, absolvovali naši hosté environmentální výchovu 
na zahrádce školky. 

Koncem března proběhla další námi i veřejností oblíbená akce „Školka nanečisto“, 
která dává novým dětem a jejich rodičům možnost seznámit se s prostorem a za-
městnanci MŠ před zápisem dětí do školky, který se letos koná ve čtvrtek 2. května.

Jelikož naši školku navštěvují i děti cizinců, byla zřízena funkce adaptačního koor-
dinátora pro dítě cizince.

Těšíme se na Velikonoce a povídáme si o lidových zvycích, pořádáme společné 
tvoření dětí a rodičů při velikonočních dílnách. Seznamujeme se se zvířátky a jejich 
mláďaty, ať už při návštěvě ekologického centra v Horní Krupé, kde byl program 
s názvem „Ovečka“ zaměřen na domácí zvířata, nebo při představení pana Hořáka, 
který nám představil ptáky a  zvířátka poněkud exotická. Zkrátka v  naší školce je 
veselo a stále se něco děje, přijďte se podívat, rádi vás uvítáme!

Zuzana Musilová

TŘÍDA BERUŠKY – TYRŠOVA
Třída Berušky Tyršova je odloučené pracoviště Mateřské školy Přibyslav. Kapacita 

třídy je zcela naplněna. Třídu navštěvuje celkem 24 dětí, z toho 1 dítě se zdravotním 
znevýhodněním, se kterým pracuje asistent pedagoga. Celoročně cvičíme ve spor-
tovní hale nebo na sportovišti města. Denně zajišťujeme dětem pitný režim. Zapoju-
jeme se, podle svých sil, do všech akcí -  sbíráme netříděný papír (příspěvek do fon-
du Rady rodičů.) Od března se předškoláci zúčastňují plaveckého výcviku v bazénu 
ve Žďáře nad Sázavou. Nabízíme rodičům konzultační hodiny. Obě paní učitelky 
pracují jako logopedické asistentky. Jsme zapojeni také do ekologické soutěže se 
Záchrannou stanicí Pavlov, pro celou mateřskou školu koordinujeme projekt „Svět 
nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.“ Spolupracujeme s MŠ Nové Dvory, jezdíme 
na společné výlety i s dalšími okolními MŠ, organizujeme Den dětí v areálu sporto-
viště města nebo společné ekologické akce pro všechny naše třídy (Chaloupky).

Naše ekologické aktivity: návštěvy Záchranné stanice Pavlov, Dýňového světa 

nebo výstav ovoce a zeleniny ve sklepení městské radnice, akce Den stromů ve spo-
lupráci se ZŠ Přibyslav. Pečujeme s dětmi o zahradu a záhon na naší školní zahradě.

Akce, které pořádáme pro děti a jejich rodiče: adaptační týden pro nově příchozí 
děti, setkání s rodiči, Čteme dětem – v poledne před odpočinkem dětem čtou rodiče 
a prarodiče, Drakiáda, vánoční posezení, konzultační hodiny, individuální schůzky.

Aktivně se zapojujeme do kulturního a společenského života ve městě: vystu-
pujeme 2x ročně pro bývalé kolegyně MŠ. Pořádáme návštěvu předškoláků 1. třídy, 
spaní v MŠ, loučení s předškoláky na přibyslavském zámku, Mikulášskou nadílku. 
Spolupracujeme: s  Janáček galerií (exkurze, výstavy, výstava dětských prací), se 
správcem městských lesů panem Hamerníkem a Janů, s Přibyslavskými pimprlaty 
(návštěva představení i zákulisí), se ZUŠ, pobočka Přibyslav (návštěva ZUŠ, vánoční 
koncert pro děti), se školní družinou a školním klubem (keramická dílna, vánoční 
posezení, divadelní představení), s ČČK (zdravověda), se základní školou a s krouž-
kem Otakárek (pohádkový les), s KZM Přibyslav (fi lmová a divadelní představení, 
výstavy, návštěvy muzea a knihovny (Březen – měsíc čtenářů, v říjnu Týden kniho-
ven, v červnu pasování na čtenáře), s městem (využívání koupaliště, sportovní haly 
a reálu), s TJ Sokol (cvičení, projekt). Aktivně se podílíme na tvorbě webové stránky 
naší mateřské školy.

Co ještě letos plánujeme? Besídku ke Dni matek, vystoupení na Jarním koncertě 
v KD, který organizuje ZUŠ, pobočka Přibyslav, Den dětí na sportovišti, společný 
výlet s MŠ Nové Dvory na hrad Lipnici s doprovodným programem, i ndividuální 
konzultace s rodiči. Na závěr školního roku také zábavné odpoledne dětí a rodičů.

Ivana Homolková, Miluše Novotná, Bc. Lucie Dočekalová
kolektiv zaměstnankyň třídy Berušek
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V sobotu 6. dubna proběhl ve sportovní hale v Přibyslavi už 15. ročník taneční nepo-
stupové soutěže Přibyslavský pantofl íček. Účinkovalo v něm 68 tanečních skupin. Ta-
nečníci k nám přijeli z Bystřice nad Pernštejnem, Nového Města na Moravě, ze Žďáru 
nad Sázavou, z Heřmanova Městce, z Čáslavi, Havlíčkova Brodu, Chotěboře, Jihlavy, 
Polničky, ze Svratky, z Okrouhlice a samozřejmě také závodily skupiny z Přibyslavi.

Ozvučení haly zajistila fi rma Audio-servis Vysočina ze Žďáru nad Sázavou pana 
Pavla Sochora za pomoci pana Vlasty Beránka. Soutěž moderovala Věra Danišková, 
paní učitelka naší školy. Ačkoliv šlo o její premiéru, zhostila se svého úkolu bravurně 
a ke spokojenosti všech přítomných.

Akci sponzorovaly   Savencia Fromage Přibyslav, Nadační fond ZŠ Přibyslav, Cuk-
rárna Fontána a Lahůdky František Pátek. Jejich zásluhou jsme pro taneční skupiny 
připravili ceny, které dostaly spolu s diplomem a plaketou.

O občerstvení pro účinkující a návštěvníky Přibyslavského pantofl íčku se postarali 
Sportovci Žižkovo Pole, hasičský dozor zajistil pan Slávek Fišar.

Na taneční vystoupení dohlížela porota ve složení: Marie Musilová, Jana Tušlová, 
Kateřina Linková, Jitka Juhásová a Tereza Siberová. Své rozhodování určitě neměla 
jednoduché, výkony skupin byly obdivuhodné a vyrovnané. Během dne se na taneč-
ním podiu střídaly moderní tance, street dance, mažoretky, scénický tanec, aerobic 
a volný tanec ve čtyřech věkových kategoriích – od 6 do 16 let a výše.

Taneční soutěž proběhla bez zádrhelů a  komplikací díky pořadatelskému týmu, 
který tvořily vychovatelky ŠD a ŠK, paní učitelka Zdena Neumannová, Blanka a Mirek 
Laudátovi, Jana Štěpánová a  Marie Zadinová. Poděkování si zaslouží i  naše paní 
uklízečky ve škole, které musely dát třídy a školu po soutěži do pořádku.

A jak dopadly naše přibyslavské týmy?  Za ŠD Přibyslav startovaly 4 skupiny, za ZŠ 
Přibyslav 1 skupina a za M-aerobic club Přibyslav 2 skupiny. Zlatou medaili získala sku-
pina Twenty nine ZŠ Přibyslav, stříbro si odnesly obě skupiny M-aerobic club Přibyslav 
a Kovbojky ŠD Přibyslav a bronz Hvězdičky ŠD Přibyslav. To svědčí o tom, že se naši 
Přibyslaváci v tak velké konkurenci neztratili a gratulujeme k úspěchu.

Hana Janáčková
vedoucí vychovatelka ŠD a ŠK Přibyslav

Přibyslavský pantoflíček 2019
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Vítá nás květen 
– Mariánský měsíc
mnoho setkání a dalších akcí
středa 1. 5. Farní pouť na sv. Hostýn

pátek 3. 5.  Setkání PR a ER farnosti – pracovní schůzka (o přibyslavské věži)

sobota 4. 5. 9.00 h. –  Velikonoční mše svatá v DPS 
  13.00 h. –  Úklid kostela
  19.00 h. –  Setkání starší mládeže na faře (18+) 

neděle 5. 5. 8.00; 9.30 h. –  Káva a čaj na faře 
  15.00 h. –  Pouť v Dolní Jablonné 
  18.30 h. –  Večerní mše svatá NEBUDE!

od 7. 5. do 8. 5. – Soustředění dětí na faře, které půjdou k prvnímu sv. přijímání

čtvrtek 9. 5. 19.30 h. –  Setkání ER farnosti

pátek 10. 5. 19.30 h. –  Setkání ER a PR farnosti

sobota 11. 5.  Vlakový výlet rodin do ZOO Praha s celodenní aktivitou, 
přihlášky do 5. 5. v sakristii kdykoli před nebo po bohoslužbě 
(6.30 h. mše svatá v kostele; 7.30 h sraz účastníků na nádraží, 
předpokládaný návrat ve 20.14 h.) 

pondělí 13. 5. od 17.00 h. –  Setkání dětí na faře (9 –12 let)

úterý 14. 5. od 17.00 h. –  Mimořádné misijní klubko

sobota 18. 5. 11.00 h. –  Májová pobožnost ve Dvorku 
  19.00 h. –  Modlitby otců na faře

18. 5. a 26. 5. Setkání biřmovanců

úterý 21. 5. od 17.00 h. –  Misijní klubko na faře

čtvrtek 23. 5. 19.30 h. –  Biblická hodina na faře

pátek 24. 5.  Noc kostelů (program bude upřesněn ve farní Římse a na plaká-
tech). Po bohoslužběbude setkání s restaurátory uměleckých děl 
v kostele, hudební program i prohlídky kostela, popřípadě věže.

neděle 26. 5.  Sbírka na nové ozvučení kostela

pondělí 27. 5. od 17. 00 h. –  Setkání dětí na faře (9 – 12 let)

Srdečně vás všechny zveme na připravované květnové akce. Aktuální informace 
o dění ve  farnosti, podrobné rozpisy mší svatých i dalších bohoslužeb naleznete 
nejen v našem měsíčníku Římsa, na našich stránkách www.farnostpribyslav.cz, ale 
i ve vývěsce u vchodu do kostela nebo si je vyslechnete v ohláškách při nedělních 
bohoslužbách. Májové pobožnosti budou vždy dle ohlášek v 18.00 hodin. 

Je možné, že u některých dlouhodobě plánovaných akcí může dojít ke změnám 
v jejich konání (čas, místo). 

Mgr. Pavel Sandtner
administrátor farnosti Přibyslav

síc

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

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

Co nás čeká v květnu?
v pondělí  13. 5. 2019 – V knihovně si můžeme i hrát
setkání – výrobky s jarní tématikou, písničky, říkadla

za maminky z KVC Harmonie
Šárka Němcová

HARMONIE
MATEŘSKÉ CENTRUM

Na konci března jsme pořádali tradiční burzu oblečení a hraček. Tentokrát pro-
běhly menší změny v počtech kusů přijímaného oblečení a  také v předávání věcí 
do prodeje. Děkujeme všem za trpělivost při čekání. Doufáme, že vše proběhlo v po-
řádku a pokud budete mít jakékoliv připomínky nebo náměty na zlepšení, neváhejte 
nás kontaktovat přes Facebook, e- mail nebo telefon. Podzimní burza je naplánova-
ná na září, takže sledujte náš Facebook, tam naleznete všechny aktuální informace.

A protože je pro nás, maminky, burza časově velmi náročná (skoro 14 dní strá-
vených ve Starém špitále), rozhodly jsme se vzít naše nejmenší za odměnu na výlet 
do Vymazlené kavárny v Havlíčkově Brodě. Děti si vyhrály v herničce a maminky si 
pochutnaly na výborné kávičce a nechybělo ani něco dobrého na zub.

Na  květen máme v  Harmonii naplánovanou návštěvu knihovny, a  pokud nám 
bude přát počasí, můžeme si hrát i na hřišti. Všem přejeme krásné, teplé, a snad 
i prosluněné jaro,  a třeba se s některými uvidíme v našem „Domečku“ ☺

Vendula Klementová
za KVC Harmonie 

Zprávičky z Harmonie
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Vážení čtenáři,
hned na začátek vás musíme informovat, že jsme byli nuceni z personálních dů-

vodů zrušit letošní příměstský tábor. Velice nás to mrzí, ale po důkladné úvaze 
jsme naznali, že nejsme schopni zaručit hladký průběh tábora k vaší spokojenosti. 
Omlouváme se a doufáme, že se nám v příštím roce podaří tábor zrealizovat.

A teď, co jsme dělali s našimi Červenokřižáčky. V sobotu 23. března 2019 jsme 
měli polohovací a transportovací kroužek. Děti soutěžily v přenášení sebe navzájem 
a také nacvičovaly polohy pro první pomoc, protože někdy úplně stačí postiženého 
správně polohovat a jiné ošetření není třeba. (:

V sobotu 13. dubna 2019 jsme se zapojili s Červenokřižáčky do akce Čistá řeka 
Sázava a uklízeli jsme okolo řeky od nádraží až kousek za Poříčí a zpátky potom 
po cyklostezce. Přidalo se k nám i několik dalších dobrovolníků – nečlenů. Všem 
účastníkům moc děkujeme za pomoc i za to, že jim záleží na okolní přírodě.

Na květen připravujeme:
V květnu se v OS ČČK Havlíčkův Brod chystají okresní a krajské kolo Soutěže 

mladých zdravotníků, kde budeme pomáhat a  okresního kola se také účastnit 
s Kroužkem mladých zdravotníků ze školní družiny.

V sobotu 25. května 2019 se chystáme na spolupráci s ACO na akci ACO Při-
byslavský běh 2019.

Stále platí, že rádi uví-
táme mezi sebou dospělé 
pomocníky i  nové malé 
Červenokřižáčky od  6 let. 
Ozvěte se na  některý 
z  níže uvedených kontak-
tů. Budeme moc rádi!

Těšíme se na setkání.

Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod

Místní skupina ČČK Přibyslav

 Čistá řeka Sázava

Za MS ČČK Přibyslav
Anna Šnýdl Doubková

kontakt@cckpribyslav.cz
www.cckpribyslav.cz

facebook.com/cckpribyslav

Třebaže ještě duben neukončil svoji vládu, my už se poma-
lu připravujeme na akce, které plánujeme v měsíci květnu. 
Ještě se ale vrátím k našemu dubnovému setkání. To proběh-
lo ve čtvrtek 11. 4. v zasedacím sále přibyslavské radnice. 

Na  všechny, kteří si přišli pobesedovat se svými známými, dýchlo kouzlo veliko-
nočních svátků. Krásná malovaná vajíčka i drobné občerstvení doplnily přátelskou 
atmosféru, která po celou dobu našeho setkání panovala.  

Ale čas běží dál. Ve čtvrtek 9. května se sejde k malé poradě výbor naší organiza-
ce, aby naplánoval „Setkání s písničkou“, které chceme uspořádat ve čtvrtek 16. 5. 

v kulturním domě. Ve 14.00 hodin se na vás s vedoucím KD panem Petrem Štefáč-
kem moc těšíme. Na konec měsíce, na čtvrtek 30. 5., plánujeme výlet do Kutné Hory 
a návštěvu zámku Kačina. Odjíždět bychom měli od radnice města v 8.00 hodin. 
Máte-li zájem si prohlédnout spolu s námi historické město Kutnou Horu i zámek 
Kačinu,  přihlaste se u paní Marušky Holcmanové v účtárně městského úřadu.

A začátkem června si uděláme malou procházku naším městem a po blízkém okolí.
Krásné dny vám přeje za celý výbor

Věra Schusterová
předsedkyně SPCCH ČR ZO Přibyslav 

Akce SPCCH ČR ZO Přibyslav v měsíci květnu
(svaz invalidů informuje)



Str. 13SpolkyKVĚTEN 2019

Apolena Kasalová, členka soutěžního družstva 
Sboru dobrovolných hasičů v Dobré, místní části Při-
byslavi, stála na  stupních vítězů 33. ročníku soutěže 
v  požárním sportu nazvané Jablonecká hala. Tradič-
ního prestižního klání, které každý rok otevírá spor-
tovní sezónu, se první dubnovou neděli zúčastnilo 
282 závodníku, z toho bylo 116 dobrovolných hasičů, 
141 dobrovolných hasiček a 25 příslušníků Hasičského 
záchranného sboru ČR.

Reprezentantka z Dobré obsadila třetí místo v běhu 
na  100 m překážek, když vítězka Šárka Jiroušová 
z podkrkonošské obce Poniklá vyhrála v novém čes-
kém rekordu, který posunula na hranici 15,91 vteřin. 
Na hezkém jedenáctém místě skončila další závodnice 
z Dobré - Gabriela Szendreiová.

Text a foto: Ivo Havlík

Apolena Kasalová
na stupních vítězů

Do obnovy městských lesů poničených suchem a kůrovcem se zapojili i členové Mysliveckého spolku Přibyslav. 
V Borovině vybudovali oplocenky, ve kterých budou nově vysázené porosty dubu a buku.

Obnova lesa
Foto a text: 

Anna Šnýdlová, jednatelka MS
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V neděli 24. března se v Utíně uskutečnil již sedmý ročník pexesového turnaje. 
Hrálo se jako obvykle ve třech kategoriích: nejmladší kategorii do šesti let, kategorii 
školáků od 7 do 15 let a nejstarší kategorii od 16 do 100 let. V letošním ročníku se 
zúčastnilo rekordních 88 hráčů, v kategorii předškoláků hrálo 17 dětí, v kategorii 
žáků přišlo hrát 41 dětí a dospělá kategorie byla letos rekordně naplněná 26 hráči. 

Vítězkou první kategorie je pro rok 2019 šestiletá Kristýnka Léblová z Okrouhlice, 
vítězem druhé kategorie desetiletý Petr Svoboda ze Hřišť a vítězkou mezi dospělými 
paní Jana Kamarádová z Přibyslavi.

Letošní hlavní sponzorské ceny mají zážitkový charakter. Soutěžilo se o  tande-
mový let paraglidem věnovaný Aeroklubem Přibyslav, vstupenku do Vodního ráje 
Jihlava a  hodinu lezení po  umělé stěně v  Outdoorovém centru Havlíčkův Brod.  
Kromě výherců obdrželi všichni hráči cenu útěchy. 

Na pexesovém turnaji již hráči očekávají i doprovodný program. Před zahájením 
turnaje předvedly akrobatický tanec sestry Šafaříkovy, které sklízejí úspěch v České 
republice i zahraničí. V průběhu turnaje si mohly děti odpočinout a zapojit se do her, 
při nichž si protáhly tělo, anebo se občerstvit. A po vyhlášení výsledků byli všichni 
odměněni divadelní pohádkou. Letos do Utína zavítali divadelníci z Veverské Bítýšky, 
kteří si říkají příznačně Prkno. Jde o  soubor, který „na prknech“ účinkuje již přes 
dvacet let a v Utíně  ztvárnil dojemnou pohádku na motivy Petra Čecha:  O čertovi, 
který škodil kominíkům.

Do letošního turnaje jsme zavedli novinku - soutěž rodin. Navázali jsme jednak 
na původní myšlenku, která nás vedla k organizaci pexesového turnaje v Utíně, a to, 
že pexeso můžete hrát v každém věku a jednak, že turnaje se zúčastňují celé rodi-
ny. Každá (minimálně tříčlenná) rodina se do soutěže rodin mohla registrovat, ale 
v týmu musel být alespoň jeden hráč z dětské a jeden z dospělácké kategorie. Pořadí 
rodin určuje průměrný výsledek hráčů, přičemž do fi nále se dostávají dvě rodiny 
s nejlepším výsledkem. Finále hrají již všichni hráči dohromady, to znamená, že proti 
sobě zasednou dvě rodiny k hracímu stolu a je jen na nich, jakou strategii hry zvolí, 
zda- li se v tazích střídají, anebo si radí, dohadují se nahlas. Do turnaje rodin se re-
gistrovalo osm rodin.  První turnaj rodin vyhrála rodina Standy Holého z Přibyslavi.

Pro dobrý průběh celého turnaje je zapotřebí poměrně velkého množství lidí. 
Na hry dohlíží devět porotců a další lidé zajišťují technické zázemí turnaje. Všichni 
z nich mají radost z toho, když celý turnaj proběhne hladce a hráči jsou spokojení, 
přestože neodcházejí z turnaje s vítězstvím. 

Pořadatelé děkují všem hravým účastníkům, samozřejmě sponzorům a  zvláště 
městu Přibyslav za podporu akce.

Za pořadatele Eva Kučerová

Pexesový turnaj v Utíně

Filip Havlík, šestnáctiletý student Střední školy fi lmové, multimediální a počítačo-
vých technologií ve Zlíně, si za školní práci pro závěr prvního ročníku svého studia 
vybral zobrazení kapely Jelen, jejíž polovinu tvoří muzikanti z Přibyslavi. 

Jelen bude mít koncert v Přibyslavi v areálu pod zámkem 18. května. 

Snímek Filipa Havlíka kapelu zachytil 12. dubna při vyprodaném vystoupení 
ve Velké Bíteši.

Filip Havlík

Student fotí kapelu Jelen

Každoročně hned v prvních týdnech nového roku začne dvojici pracovníků Sjed-
nocené organizace nevidomých a slabozrakých putování po městech a městečkách 
naší republiky. V obchodech, na úřadech, v knihovnách a všude tam, kde tomuto 
spolku vyšli vstříc a povolili umístění sbírkových psů, vybírají z pokladniček peníze, 
věnované dárci. 

Naše oblastní odbočka letos přišla na  řadu v  pondělí 18. března. Pokladničky 
máme umístěné v  několika městech, jedna z  nich stojí již několik let v  prodejně 
COOP na náměstí v Přibyslavi. Děti ze základní školy jej pojmenovaly Duff y. 

Za asistence paní Bártové z městského úřadu byla pokladnička rozpečetěna, na-
střádané peníze na  úřadě spočítány a  kasička opět zapečetěna. Byli jsme znovu 
velmi mile překvapeni štědrostí dárců. Mezi množstvím mincí různých hodnot se 
dokonce objevily i bankovky. Celková částka v pokladničce byla v hodnotě 6.289 Kč, 
na takové město opravdu krásný výsledek.

Jako vždy polovina částky jde na účet naší odbočky, která ji využije ve prospěch 
aktivit pro zrakově postižené osoby. Druhou část využije ústředí SONS Praha na ce-
lostátní projekty, na výcvik vodi cích psů atd. 

Jménem všech členů SONS, jménem naší odbočky pro Havlíčkobrodsko děkuji 
všem, kteří věnováním jakékoliv částky podpořili naši činnost. Díky vám můžeme 
uskutečňovat mnoho akcí, přednášky, exkurze, vydávat časopis ve zvětšeném tisku 
a mnoho dalšího. Děkujeme za pochopení, solidaritu a toleranci. To všechno pomá-
há zrakově postiženým „normálně žít“.  

za Oblastní odbočku SONS Havlíčkův Brod
Marie Heilandová

SONS děkuje za podporu 

M. Hrušková:  Za památnými stromy Vysočiny, 
Beroun 2008, str. 105.

…Sázava se měst nebojí. Od Dářka míří k Žďáru, pak jako perly jsou na jejím toku 
navlečena města Přibyslav, Havlíčkův Brod i Světlá a Ledeč. Dvěma posledním nejen 
doplnila jména, ale představuje se mezi nimi ve své nejromantičtější podobě. Tady 
Sázava dokazuje, že neztratila mladistvý elán. Okouzluje obyvatele a návštěvníky 
také svým okolím a dělá z nich své trvalé ctitele. Posázaví - to není jen zeměpisný 
název...

J. Ledvinka, ml.

Přibyslav v literatuře (73)

Uzávěrka příštího čísla 20. 5. do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 31. 5. 2019)
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Milí čtenáři občasníku, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP, vzhledem k veliko-
nočním svátkům je posunut termín uzávěrky, píši vám tento přehled tedy už v půlce 
dubna. Ještě je před námi mnoho dubnových akcí, budu ale předpokládat, že se 
zdaří a jen je lehce připomenu.

Začátek dubna patřil divadlu! Ochotnický soubor Furiant pro vás hrál představení 
„Drahé neteře“, které se nesmírně vydařilo. Myslím, že to můžu s klidem takto na-
psat. Opírám se o nadšené „kritiky a recenze“ návštěvníků. Celému souboru v čele 
s paní Šauerovou moc děkujeme za neobyčejně zábavný a příjemný zážitek. Kdo 
„Drahé neteře“ nestihl, může na ně zajít ještě letos během Divadelní Přibyslavi. Jinak 
se můžeme už těšit na příští rok a další novou hru. A těšíme se moc!

V pondělí 8. dubna se v dětském oddělení knihovny sešlo velké množství maminek 
s malými dětmi, aby si mohly pohrát, přečíst pohádky, zabavit se a dát si i v klidu kávu 
a podělit se o informace v oblasti výchovy a vzdělávání dětí. Moc se nám to líbilo 
a těšíme se na květnové setkání, které bude opět v pondělí – 13. května dopoledne. 

V  týdnu po  divadlech nás čekaly velikonoční svátky, v  Kurfürstově domě bylo 
od 19. do 22. dubna včetně zavřeno. Kulturní dům vám ale byl k dispozici a mohli 
jste v sobotu 20. dubna vyrazit do kina. 

Poslední dubnový pátek se konala tvořivá dílna. To, co malí šikulové vyrobili, si 
mohli jako vždy odnést domů. Vstupné se neplatí, pomůcky jsou pro vás zdarma. 
Těšíme se na vás opět v květnu – v pátek 24. 5. odpoledne v dětském oddělení 
knihovny. 

V pondělí 29. dubna jsme dopoledne zavítali do místní MŠ v přestrojení za čaro-
dějnice. Dětem i nám se to líbilo. 

A jak jsme již psali v minulém čísle, začátkem května, v pátek třetího, jsme slavnost-
ně otevřeli novou expozici ve sklepení Kurfürstova domu! Expozice je primárně 
určena dětem, které se dozví informace o dolování stříbra a jiných pokladů a budou 
si dokonce moci i samy  něco „nakutat“. Tato expozice bude stálá a návštěvníci ji bu-
dou moci navštěvovat po celý rok v otvírací době městského muzea. Další výstavou, 
která byla touto vernisáží zpřístupněna, byla interaktivní expozice v naší výstavní síni 
s názvem „Chytrá zábava pod čepicí“, kde si děti i dospělí mohou pohrát s fyzikál-
ními zákony. „Chytrá zábava pod čepicí“ pro vás bude k dispozici pouze v květnu. 
Proto nemeškejte a nezapomeňte za námi přijít do Kurfürstova domu. A nesmím 
ještě zapomenout na  novou výstavu „Poznáte se?“, která je nachystána v  patře 
našeho muzea. Přijďte se podívat na stará tabla fotografi í z přibyslavské školky a za-
vzpomínat. Toto vše jen u nás za vstupné 30/15 Kč. 

V květnu nás čekají dva sváteční dny – 1. a 8. Obě tyto středy bude v Kurfürstově 
domě zavřeno.

Ve čtvrtek 16. 5. od 14:00 hodin se v kulturním domě sejdou milovníci známých 
písniček. Tento program již tradičně po několikáté pořádáme s místní organizací 
SPCCH pro její členy. Přijďte si zazpívat. Budeme se na vás těšit.  

V sobotu 18. května od 17:00 hodin budeme v kině promítat nový animovaný 
dobrodružný fi lm „Asterix a tajemství kouzelného lektvaru“. Nenechte si ho ujít, 
je to veliká zábava. Těšíme se na vás.

O týden později, v sobotu 25. května, nás čeká další ročník oblíbeného festivalu 
„Houpačka, aneb letní jazzové lelkování“. Moc se těšíme na báječné odpoledne 
na farní zahradě s nabitým hudebním i divadelním programem pro děti i dospělé. 
Více informací najdete na plakátu a webu www.houpej.se.

V úterý 28. května od 19:00 hodin se bude v kulturním domě konat již dlouho 
dopředu avizovaný zábavný pořad Evy Holubové a Boba Klepla „Zůstane to mezi 
námi“. Ještě zbývá pár vstupenek za 390 Kč, pokud máte zájem, neváhejte.

V  pátek 31. května se bude konat slavnostní happening v  rámci celostátního 
projektu Open ZUŠ. Více informací na plakátu a webu místní ZUŠ. 

V březnu byla vyhlášena výtvarná soutěž, kdy účastníci vytvářeli cokoli na téma 
„Kulturní dům Přibyslav“. Mnoho krásných obrázků se nám sešlo od  kolektivů – 
několika oddělení místní MŠ a také od oddílu Vodních skautů. Moc jim děkujeme, 
z obrázků bude v září v KD vytvořena výstava, a protože bylo velice těžké vybrat jako 
výherce soutěže jednotlivce, máme v knihovně nachystané ceny pro všechny – pro 
kolektivy. Můžete se pro ně zastavit.

Musím už všechny, kterých se to týká, lehce navnadit na červen. V prvním červ-
novém týdnu se totiž budeme intenzivně věnovat našim přibyslavským prvňáčkům. 

V květnu nejen na Houpačku
V pondělí 3. a ve středu 5. června si je půjdeme do školy poslechnout, jak pěkně 
umí číst a jak rozumějí písmenkům, a ve čtvrtek 6. června dopoledne je budeme 
v kulturním domě slavnostně pasovat na čtenáře! Součástí pasování bude zábavný 
hudební program. Zváni jsou samozřejmě rodiče dětí či nejbližší příbuzní a také se 
určitě přijdou podívat děti ze školky. Moc se na tuto tradiční akci těšíme a věříme, že 
z malých čtenářů se stanou i pravidelní návštěvníci naší knihovny. 

Ve středu 5. června od 17:00 hodin se také bude v kulturním domě konat diva-
delní představení, které si pro vás připravili dětští ochotníci ze souboru Sluníčko. 

Víc už předbíhat nebudu, jen vás pozvu do knihovny. Nejen na nové knihy, ale 
tentokrát i na nové hry, hračky a hlavolamy, které jsou tu k dispozici pro menší i větší 
děti. Vše půjčujeme domů na dobu 6 týdnů.

Krásné prožití rozkvetlého května vám přejí všichni zaměstnanci KZMP.

Markéta Gögeová
knihovnice

Dětské kvízové 
okénko

Milí malí luštitelé, je teprve půlka dubna, takže přičítám právě tomuto datu, 
že se mi zatím v knihovně objevily správné odpovědi pouze od jednoho z vás. 

 Dubnový kvíz určitě nebyl těžký, tedy neváhejte, na tři z vás vždy čeká malá 
odměna. Dnes se opět podíváme na  zoubek třem významným literátům. Držím 
vám palce.

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

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

Těším se na odpovědi! :)

Kdo je to?
1.  a) *1897 v Londýně b) původně učitelka, později spisovatelka

c)  oblíbené knižní série – např. Správná pětka, Podařená dvojčata 
či Tajná sedma

2.  a) spisovatel a skaut b) Jestřáb c) Hoši od Bobří řeky

3.  a) pohádky b) Dánsko c) Císařovy nové šaty, Ošklivé káčátko, Křesadlo

Markéta Gögeová
knihovnice
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O zajímavý hudební prolog vernisáže výstavy fotografi í Ivo Havlíka Přibyslavské 
panorama v kulturním domě se postarali dva přibyslavští muzikanti shodných jmen 
a příjmení - Jindřich Macek. 

V  netradiční kombinaci hudebních nástrojů loutna a  fagot zahráli kompozici 
Eduarda Douši Pocta Morriconemu a právě od Ennio Morricona skladbu Gabriel‘s 
Oboe. Přidali potom ještě Ave Maria od Astora Piazzola.

Jindřich Macek st. hraje na  loutnu z dílny loutnaře Jiřího Čepeláka se zlacenou 
rozetou. Loutna vychází z modelu Hans Frei, Bologna, přibližně z roku 1550 a  je 
ostruněna 19 strunami. Loutny tzv. boloňského typu byly až do 17. století oblíbeny 
pro svůj harmonicky bohatý a sladký tón.

Jindřich Macek ml. jako jediný v okrese Havlíčkův Brod studuje hru na fagot. Před 
několika dny vyhrál krajskou soutěž v triu komorní hry (dva klarinety a jeden fagot); 
trio postoupilo do ústředního kola soutěže Ministerstva školství, mládeže a tělový-
chovy, která se bude konat koncem dubna v Liberci. V loňském roce obsadil druhé 
místo v celostátní soutěži v sólové hře.

Fagot se zrodil v Itálii v 16. století, název pochází z italského fagotto, což znamená 
svazek, otep. Soustružen je z  javorového dřeva a patří k nejdelším dřevěným ná-
strojům, měří 135 cm, ale délka jeho vzduchového sloupce je 2,59 cm. Jde o velmi 
drahý hudební nástroj. Žákovské modely stojí kolem 100 tisíc korun, profesionální 
se nedají pořídit pod půl milionu korun.

Text a foto: Ivo Havlík

Netradiční kombinace hudebních 
nástrojů - loutna a fagot

Zatímco některé obchody v  Přibyslavi zanikají, jiné se otevírají. Od  soboty 
13. dubna je na nároží ulice Husova a Vyšehrad otevřena nová prodejna šlapacích 
a elektrických jízdních kol. 

Obchod se jmenuje E-KOLA VYSOČINA, má vtipné logo a vede ho Milan Klement. 

V interiéru se nabízí několik desítek bicyklů v široké technické a cenové nabídce. 
Obchod má i vlastní opravářskou dílnu a zákazníkům poskytuje poradenské služby. 

Text a foto: Ivo Havlík

Přibyslav má první prodejnu elektrokol

K málo známým a přitom významným postavám českých dějin a Přibyslavi zvláště 
patří Hynce Ptáček z Pirkštejna (narozen asi 1404, zemřel 27. srpna 1444). 

Pirkštejn, též Pirkenštejn, je dnes zřícenina hradu v městysi Rataje nad Sázavou 
v okrese Kutná Hora. Příslušník české kališnické šlechty z významného rodu pánů 
z Lipé a Dubé výrazně přispěl k překonání chaosu a rozkladu veřejné moci po husit-
ských bouřích a k volbě Jiřího z Poděbrad českým králem. 

Představiteli strany podobojí, majiteli panství Polná - Přibyslav a politikovi, který 
uklidnil rozdělené království v obtížném čase po bitvě u Lipan a porážce Jana Ro-
háče z Dubé na Sionu se věnoval Martin Šandera ve studii Hynce Ptáček z Pirkštej-
na - Opomíjený vítěz husitské revoluce. Knihu s tímto názvem v roce 2011 vydalo 
nakladatelství Vyšehrad.

Historici soudí, že kdyby Ptáček předčasně nezemřel, mohl se stát českým králem, 
jak se jím nakonec stal Jiří z Poděbrad. - “Cesta, kterou zvolil, vedla k cíli prospěš-
nému pro celou zemi. Zahájil a  zajistil naplnění toho, co svého času nedokázal 
ani Jan Žižka či Prokop Holý - sjednotit všechny, kdo vyznávali kalich, do jednoho 
mocenského bloku s jasnou a plně respektovanou světskou a církevní hlavou,” píše 
Šandera.

Pro nás je v jeho práci zajímavé číst o Ptáčkově vztahu k původnímu přibyslavské-
mu hradu a hradu v Ronově nad Sázavou.

Papežský desátek Přibyslav oproti Polné platila čtvrtinový 
Kdy Hynce Ptáček hrad Ronov a panství Přibyslav od Čeňka Hlaváče z Ronova 

koupil, není známo. Šlo o  rozsáhlý majetek, který však během husitské revoluce 
utrpěl značné škody. Šandera srovnává hospodářské poměry Přibyslavi a  Polné, 
kterou Ptáčkův děda Ješek z Pirkštejna získal v roce 1356: “V Polné se platil papežský 
desátek 1 kopa, tato suma je naposled doložena v roce 1405. Nedaleká Přibyslav 
v téže době platila pouhou čtvrtinu, tj. 15 grošů. V Polné se vařilo pivo a desátek 
z něho věnoval polenskému kostelu už Hyncův děd Ješek.”

Hrad koupil od Hertvíka
V jakém stavu starý hrad v Přibyslavi Ptáček od hejtmana Jana Hertvíka z Rušínova 

převzal a zda na něm zahájil nějaké stavební práce, se neví. 
“I tak už hrad nečekala dlouhá budoucnost. Po roce 1547 se uvádí jako pustý. 

Jeho pozůstatky byly brzy rozebrány na  stavební materiál a  plocha zastavěna. 
Město či přesněji řečeno městečko samo už bylo za svým ekonomickým zenitem, 
ačkoli počtem domů i počtem obyvatelstva nepochybně převyšovalo Ptáčkovy Ra-
taje. V roce 1465 zde Ptáčkův zeť Vikrotín potvrdil městu v balíčku starších výsad 
i vaření piva. Hlavní ekonomický prvek, na kterém původně stála síla města, těžba 
stříbra, přesněji řečeno galenitu s vyšším procentem stříbra, upadající už v časech 
krále Václava IV., byla v  letech husitské revoluce prakticky zastavena a nemáme 
žádné zprávy o tom, že by Ptáček inicioval její obnovení ve větším měřítku. Pravdě-
podobně by náklady převýšily zisk”, soudí Martin Šadera o vývoji Přibyslavi v druhé 
polovině 15. století.

Text a foto: Ivo Havlík

Hynce Ptáček z Pirkštejna 
a jeho Ronov a Přibyslav

 Hynce Ptáček z Pirkštejna Ronov převzal od Jana Hertvíka z Rušínova, 
ale po roce 1547 byl hrad již pustý. Snímek Ivo Havlíka je z jeho současné 

výstavy Přibyslavské panorama v Kulturním domě Přibyslav
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Přibyslavští ochotníci bavili komedií z Texasu
Po čtyři dubnové večery jeviště kulturního domu patřilo přibyslavským ochotní-

kům - divadelnímu souboru Furiant a country kapele Terasa. Jedno z představení 
komedie Drahé neteře bylo dokonce vyprodané. 

Literární předlohu od Doriana Ligauna do divadelní podoby upravil K. Baš. O je-
vištní režii se postarala Anna Šauerová, o hudební režii František Uhlíř.

Děj z pionýrských dob legendárních časů již závěru osídlování Divokého zápa-
du byl plný zvratů, diváky časově přenesl do roku 1900 a místopisně do malého 
texaského města Denton, kam až z Londýna přicestovali herci Richard & Richard 
(Ota Benc a Ondřej Pařil) a jejich kolegyně Vivian a Carol (Eva Bencová a Veronika 
Křivánková). 

Po marném pokusu povznést kulturní život amerického venkova a vydělat si ale-
spoň hladový honorář uváděním epizod Shakespearových her se cestující čtveřice 
odhodlala získat podvodem dědictví po milionářce Florencii Haas (Emilíe Veselá). 
Potulní herci se přitom zapletli mezi členky 74. pobočky spolku Prérijních lišek vede-
né Kelly Kögelmann (Martina Jeřábková). Na zdaru představení se podílel nebývalý 
počet ochotníků. Na jevišti se střídalo jednadvacet herců a šest muzikantů, o inspici, 
nápovědu, líčení, účesy, kulisy, rekvizity, kostýmy, zvukové a světelné efekty se stara-
lo dalších více než pětadvacet lidí.

Text a foto: Ivo Havlík

 Kočovní herci z Londýna Richard & Richard (Ota Benc a Ondřej Pařil) a jejich kolegyně 
Vivian a Carol (Eva Bencová a Veronika Křivánková) ve vlaku cestou do texaského města Denton

 V době závěrečného aplausu premiéry a tří repríz kolektiv herců 
na jeviště přivedl režisérku zdařilého představení Annu Šauerovou

Dvě historická data motivovala fotografa Ivo Havlíka k přípravě výstavy pod ná-
zvem Přibyslavské panoráma. 

Letos uplyne 690 let od první písemné zmínky o hradě Ronov (1329) a 595 let 
od skonu Jana Žižky (1424).

Dvacet záběrů z  Přibyslavi, Ronova nad Sázavou a  Žižkova Pole autor doplnil 
dvěma panoramatickými pohledy na současnou tvář města. 

“Oba široko rozkročené snímky jsem pořídil z  náhorní planiny mezi Uhrami 
a Dvorkem, odkud je vyhlídka na Přibyslav jako na dlani. Ovšem fotograf tam musí 
zajít mnohokrát a dlouho trpělivě číhat na dobré a ještě lepší světlo,” říká autor. 

Za  jiné, tentokrát sevřené místo s  géniem loci považuje zříceninu ronovského 

hradu, která je však poslední dobou jen obtížně přístupná. 

Tato část expozice ukáže i proměnu pohledů na kamenné torzo po nedávných 
větrných smrštích a přirozeném rozpadu dřevin již pralesního charakteru. 

V různém světle výstava ukazuje Kafkovu sochu Jana Žižky v zámeckém parku 
a Žižkovu mohylu u lesa Plaček.

Vernisáž 4. dubna zahájila ředitelka Kulturního zařízení města Přibyslav Zdeňka 
Valnerová, o hudební prolog se postarali Jindřichové Mackovi, otec na loutnu a syn 
na fagot. 

Text a foto: Ivo Havlík

Dvě motta výstavy fotografií
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Velice úspěšně začala závodní sezóna pro děvčata z M-aerobic clubu Přibyslav. 
Závodní sestavu tvoří 2 týmy, jeden v kategorii MINI a jeden v kategorii KADET. Oba 
týmy trénují pod vedením trenérky Simony Hochmanové. Během března a dubna 
se děvčata zúčastnila 2 závodů: Pódiové skladby a taneční formace v Moravských 
Budějovicích a Přibyslavský pantofl íček.  V Moravských Budějovicích obsadily oba 
týmy první místa, na domácí půdě v Přibyslavi obsadily místa druhá.  Dalším zá-
vodem, který děvčata čeká v květnu, je III. Ligový závod Žij pohybem v Praze. Tak 
hodně štěstí,  holky!

za rodiče Blanka Omesová Pokorná

Po nepříliš vydařeném podzimním kole krajského přeboru kopané se přibyslav-
ským fotbalistům na jaře daří mnohem lépe. 

Do uzávěrky květnového vydání občasníku doma neprohráli, když porazili Třebíč 
2:1 a Okříšky 3:1.

Střelecky se daří Adamu Vostálovi, který na jaře síť soupeřů již rozvlnil třikrát. 

V květnu (12.5.) Přibyslav doma hostí Košetice a o týden později (19.5.) Velké 
Meziříčí, 2. června přivítáme Pelhřimov.

Foto z utkání proti Okříškám: 

Text a foto: Ivo Havlík

Vicemistři 2. ligy dorostu
Dobojováno. Dorostenci si ve spanilé jízdě 

v  ročníku 2018/2019 došli až pro historický 
úspěch - titul vicemistr. Cesta byla dlouhá, 
někdy trnitá, bylo nutno zdolat nejednu pře-
kážku. Hlavně marodka několika klíčových 
hráčů přivedla do  kádru i  hráče z  nižší kate-
gorie. V  první polovině sezony se dorostenci 
drželi v horní části tabulky a s postupem času 

se posouvali výše a výše. Během celého ročníku se do bojů zapojilo celkem 17 hrá-
čů. Velké díky patří Marku Sobotkovi, Filipu Bačkovskému, Honzovi Závodnému, 
Radku Procházkovi, Radimu Sobotkovi, Miloslavu Bratršovskému, Václavu Peksovi, 
Štěpánu Šrámkovi, Michalu Průžovi, Martinu Škaredovi, Matěji Sobotkovi, Otovi 
Kovářovi, Janu Vytlačilovi, Janu Dobrovolnému, Vítu Černému, Františku Malému 
a Filipu Němcovi. 

Několik střípků z celkových statistik: v kanadském bodování se dostalo do TOP 
10 hned 5 našich dorostenců, vedle Honzy, Radka, Filipa, Marka i Radim. Nejvíce 
asistencí, a to 41 si připsal Honza, nejúspěšnějším gó lmanem ligy se 14 vychytanými 
výhrami se stal Milda. Neproduktivnějším týmem ligy je s 216 góly SK Juvenis Přiby-
slav. Za úspěchem ale stojí především týmová práce, za kterou si chlapci po právu 
převzali pohár vicemistra pro uplynulou sezonu.

Nyní se naši dorostenci chystají na poměření sil s nejlepšími týmy z Jihočeského 

M-aerobic club Přibyslav Jaro fotbalistům zatím svědčí

kraje a v červnu odjíždějí na mezinárodní fl orbalový turnaj do Brna, dále se chystá 
letní příprava, soustředění, kempy a co bude dál? … Přejeme jim spoustu dalších 
úspěchů a především radost ze hry. Hoši, děkujeme. 

Za trenéry dorostenců SK Juvenis Přibyslav
Lubomír Ledvinka, Zdeněk Šrámek a Šimon Ledvinka
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Nově jsme pro Vás otevřeli Amylon koutek, 
ve kterém můžete zakoupit všechny naše produkty

V ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ U ŽOFKY (Bechyňovo náměstí 69, Přibyslav)

www.amylon.cz

AMYLON KOUTEK
Ze srdce Vysočiny...
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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

ZVEME VÁS NA JARNÍ 
TRHY KLAS 

13. 4. – 15. 6. 2019
KAŽDOU SOBOTU OD 7.30 DO 11.00 

V AREÁLU PRODEJNY KLAS 
HAVÍŘSKÁ 662, HAVLÍČKŮV BROD

Sadba 
Bylinky, léčivky
Košíky
Nosnice
Kachny
A spousty dalších
Další prodejní   
místo může 
být vaše!

PRO PRODEJCE
Prodejní místo si

zarezervujte 
ZDARMA

přímo na prodejně,
emailem na

trhy@zempostober.cz,
na tel. 569 428 874

nebo jednoduše 
přijďte.

VÝZVA
Vážení občané,

problémy s roznáškou Přibyslavského občasní-
ku  ze strany České pošty stále přetrvávají. Pokud 
Vám nebude PO do schránek doručen, přijďte si, 
prosím, výtisk vyzvednout do  Městské knihovny 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 45.

Za redakční radu
Zdeňka Valnerová
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VeterinaPolná
VETERINÁRNÍ AMBULANCE POLNÁ
MVDR. ALENA ZEMANKOVÁ

www.veterinapolna.cz

736 53 92 52
736 46 99 53

 
Pondělí    9:00-12:00 14:00-18:00
Úterý    9:00-12:00 14:00-18:00
Středa    9:00-12:00 

Varhánkova 1240, Polná
(v průchodu pro pěší v horní části náměstí)

         www.facebook.com/ 
            veterinapolna

 
Čtvrtek    9:00-12:00 14:00-18:00
Pátek    9:00-12:00 14:00-16:00
Sobota    9:00-11:00

Ordinační doba
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Mateřská škola Nové Dvory, p. o., Nové Dvory 37, 592 12 Nížkov 
tel. 566 666 245         e-mail: ms.novedvory@seznam.cz      www.msnovedvory5.webnode.cz 

 

 

zápis dětí do Mateřské školy Nové Dvory na školní rok 2019/2020  

proběhne ve třídě MŠ 

 

ve čtvrtek 2. 5. 2019 od 13.00 do 16.00 hod 

 

         S sebou vezměte: 

  rodný list dítěte     
  občanský průkaz     
   vyplněnou přihlášku potvrzenou od lékaře  
          (přihláška ke stažení na www.msnovedvory5.webnode.cz nebo k vyzvednutí v MŠ) 

 
 

TĚŠÍME SE NA VÁS

Upozorňujeme návštěvníky,

že na kulturních a sportovních akcích 
budou pořizovány fotografie, video 
a audio záznamy.
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www. poznejsvehofarmare.cz

VÁS ZVE NA

Kozí statek
Dvorský 

1 8.  5 . 2 0 1 9

od 10 do 16
 h

od

Ochutnávka místní produkce, prohlídka farmy, 

Vstupzdarma 

ACO PŘIBYSLAVSKÝ 
BĚH 2019
25. 5. 2019 8:30 – 16:00 hod

Areál sportoviště a kouppaliště, ul. Česká, Přibyslav

info@pribyslavskybeh.cz      |     www.pribyslavskybeh.cz

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

 Upozorňujeme návštěvníky, že na kulturních a sportovních akcích budou pořizovány fotografie, video a audio záznamy 
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MĚSTSKÉ MUZEUM 
PŘIBYSLAV

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
PŘIBYSLAV

Na ČERVEN 2019 se připravuje
–  Pasování prvňáčků na čtenáře
–  Divadelní představení dětského souboru Sluníčko
–  1000 mil československých
–  Výstava zapalovačů bude slavit  
–  Přibyslavská pouť
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KINO  KULTURNÍ DŮM PŘIBYSLAV

sobota 18. 5. 2019 v 17.00 h.
vstupné 60 Kč
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květen 2019
KZM Přibyslav
I N F O R M U J E

– od 1. května 2019 Burza knih Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. května 2019 Rozmístění kontejnerů na bioodpad dle rozpisu Město Přibyslav Mě Ú Přibyslav
– od 1. května 2019 Lovci perel/literární soutěž Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. května 2019 Přibyslavské panoráma/výstava Kulturní dům KZM Přibyslav
– 2. května 2019 od 13.00 h. Zápis dětí do MŠ Přibyslav Budova MŠ MŠ Přibyslav
– 2. května 2019 od 13.00 h. Zápis dětí do MŠ Nové Dvory Budova MŠ MŠ Nové Dvory
– 2. května 2019 v 17.00 h. Jarní koncert Kulturní dům ZUŠ, pobočka Přibyslav
– 3. května 2019 v 10.00 h. Putování podzemím s Perkrátem a Huntíkem/viz plakát Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 3. května 2019 v 10.00 h. Vernisáž výstavy - Poznáte se? Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 3. května 2019 v 10.00 h. Chytrá zábava pod čepicí/vernisáž výstavy Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 4. května 2019 od 8.30 h. Očkování psů proti vzteklině/viz plakát Za radnicí města Mě Ú Přibyslav
– 4. května 2019 v 9.00 h. Velikonoční mše svatá v DPS Sál DPS ŘKF, PS Přibyslav
– 4. května 2019 v 19.00 h. Setkání starší mládeže na faře (18+) ŘK fara ŘK farnost Přibyslav
– 5. května 2019 od 13.00 h. Den otevřeného letiště Aeroklubu Přibyslav Letiště Aeroklubu Aeroklub Přibyslav
– 5. května 2019 od 15.00 h. Čtvrtá Floriánská pouť Dolní Jablonná OV Dolní Jablonná
– 5. května 2019 v 16.00 h. Fotbalové utkání Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 11. května 2019 Celodenní výlet pro rodiny do Prahy (ZOO) Praha ŘK farnost Přibyslav
– 11. května 2019 od 9.30 h. Férová snídaně NaZemi Školní zahrada ZŠ Přibyslav
– 12. května 2019 Fotbalové utkání Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 13. května 2019 od 8.30 h. V knihovně si můžeme i hrát Kurfürstův dům KVC Harmonie, KZM Přibyslav
– 13. května 2019 od 17.00 h. Setkání dětí na faře (9 – 12 let) ŘK fara ŘK farnost Přibyslav
– 14. května 2019 od 17.00 h. Misijní klubko ŘK fara ŘK farnost Přibyslav
– 15. května 2019 Český den proti rakovině Město Přibyslav ZŠ Přibyslav
– 15. května 2019 Poslední možnost přihlásit se na zájezd/viz plakát Radnice města KS Pohoda, Mě Ú Přibyslav
– 16. května 2019 od 14.00 h. Setkání s písničkou Kulturní dům SPCCH, KZM Přibyslav
– 18. května 2019 od 10.00 h. Poznej svého farmáře Dvorský kozí statek Dvorský kozí statek Olešenka
– 18. května 2019 v 11.00 h. Májová pobožnost ve Dvorku Osada Dvorek ŘK farnost Přibyslav
– 18. května 2019 v 17.00 h. Asterix a tajemství kouzelného…/fi lm pro děti Kulturní dům KZM Přibyslav
– 18. května 2019 v 17.45 h. Zahrádky/divadlo HD Jihlava HD Jihlava
– 18. května 2019 JELEN & PŘÁTELÉ doma Areál pod zámkem HS Jelen
– 19. května 2019 Fotbalové utkání Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 20. května 2019 ve 12.00 h. Uzávěrka červnového čísla Přibyslavského občasníku Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 21. května 2019 od 17.00 h. Misijní klubko ŘK fara ŘK farnost Přibyslav
– 24. května 2019 od 14.30 h. Dílnička pro všechny Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 24. května 2019 Noc kostelů Farní kostel, věž ŘK farnost Přibyslav
– 25. května 2019 od 8.30 h. ACO Přibyslavský běh Sportovní areál ACO, město Přibyslav
– 25. května 2019 od 14.43 h. HOUPAČKA Farní zahrada FK, KZM Přibyslav
– 27. května 2019 od 17.00 h. Setkání dětí na faře (9 – 12 let) ŘK fara ŘK farnost Přibyslav
– 28. května 2019 v 19.00 h. Zůstane to mezi námi/E. Holubová, B. Klepl Kulturní dům KZM Přibyslav
– 29. května 2019 od 13.00 h. Jarní sběrová akce/viz plakát Budova ZŠ ZŠ Přibyslav
– 30 května 2019 od 8.00 h. Kutná Hora, zámek Kačina Zájezd SPCCH ČR ZO Přibyslav
– 30. května 2019 Jarní sběrová akce/viz plakát Budova ZŠ ZŠ Přibyslav
– 31. května 2019 Jarní sběrová akce/viz plakát Budova ZŠ ZŠ Přibyslav
– 31. května 2019 od 14.00 h. Open ZUŠ – Předprázdninové hraní Bechyňovo náměstí ZUŠ, pobočka Přibyslav
– 2. června 2019 Fotbalové utkání Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 5. června 2019 v 17.00 h. Hastrmanův kožich/DS Sluníčko Kulturní dům ŠD a ŠK, KZM Přibyslav
– 6. června 2019 Pasování prvňáčků na čtenáře Kulturní  dům KZM Přibyslav
– 7. června 2019 od 14.00 h. Talentové přijímací zkoušky Budova ZUŠ ZUŠ, pobočka Přibyslav


