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Vážení občané,
na tomto místě Vám posledních pět let rok co rok přeji do nového roku. Ani letos 

tomu nebude jinak, byť se někdy může zdát, že jsou některé rituály omšelé, malicher-
né a zbytečné. Jenže rituály často otevírají nový pohled na věci, jsou nositeli energie 
a myšlenky.  Možná se může zdát, že před koncem každého roku s nástupem nového 
nastupuje infl ace přání a děkování, možná tomu tak i je. Ale zároveň je toto období 
příležitostí znovu si uvědomit, jak moc dobrého nás potkalo v roce minulém a  je 
i příležitostí znovu se vyrovnat s tím špatným a zlým, co nás v životě potkává. Máme, 
možná tak trochu i ofi ciálně, důvod začít znovu nejen v práci, ale i ve vztazích, mož-
nost říct „promiň“, tam kde bylo ublíženo, možnost říct druhému, jak moc ho máme 
rádi, a jak moc mu přejeme vše dobré. Přeji Vám ze srdce, aby ten čas, který je nám 
všem přidělen, byl v  novém roce 2020 naplněn radostí, vzájemnou pospolitostí, 
láskou a pochopením. Přenesme si něco z  těch proběhnuvších vánočních svátků 
do všedních dní roku 2020.

Obvykle také píši na prvních stránkách občasníku o tom, jaké priority byly schvále-
ny pro následující rok na posledním zasedání zastupitelstva. Letos tomu tak nebude, 
protože je uzávěrka Přibyslavského občasníku ještě před jednáním zastupitelstva. 
Zastupitelé již však debatovali o rozpočtových prioritách. Vzhledem k neveselé situ-
aci ve stavebnictví se letos chceme zaměřit více na obnovu komunální techniky, ať 
už se to týká pracovních prostředků pro naše technické služby, či skládku. O schvá-
lených prioritách Vás budu informovat v některém z dalších občasníků.

Rok 2020 bude rokem nejdůležitějším v oblasti příprav na rekonstrukci náměstí. 
V roce 2019 byla vybrána architektonická kancelář Santis, a.s., která zpracovává stu-
dii revitalizace náměstí. V tomto i v dalším občasníku naleznete pozvánku na veřejné 

projednání a  připomínkování studie, které proběhne v  pondělí 17. února 2020 
od 18.00 hod v kulturním domě. Zvu na toto jednání širokou veřejnost, podnikatele, 
všechny členy zastupitelstva, komisí a výborů.  Celková studie by měla být připrave-
na 30. 6. 2020 a měla by být podkladem pro zpracování projektové dokumentace.

Měsíc prosinec byl také měsícem, kdy jsme podávali žádost o  náhradu škody 
za hospodaření v lesích. Jenom škody za roky 2017 a 2018 jsme dle metodiky mi-
nisterstva zemědělství spočetli na více než 1.350.000 Kč. Katastrofa v naší oblasti 
pokračuje a je velmi pravděpodobné, že i když máme v tento okamžik (na počátku 
prosince) zpracován více než trojnásobek ročního etátu, budou nás čekat největší 
starosti v roce následujícím.

Milí občané,
děkuji Vám za Vaši přízeň v roce 2019, děkuji Vám všem, kteří jakkoliv napomáháte 

věcem veřejným, děkuji Vám všem, kteří se staráte o své rodiny a tím i o budoucnost 
nás všech. Po devíti letech  práce na radnici jsem se rozhodl, že si vyberu dovolenou 
delší než jeden týden.  Práce pro naše město je krásná, různorodá a naplňující, ale 
někdy také plná stresu a nevyhnutelných sporů. Rozhodl jsem se proto, že je třeba 
se od ní na delší čas oprostit. V období mé nepřítomnosti v druhé polovině ledna 
a na počátku února mne plně zastoupí pan místostarosta, tajemník a vedoucí pří-
slušných odborů. Budu se pak o to více těšit na práci na přípravách budoucí podoby 
náměstí, rekonstrukci sportovního areálu a řešení našich problémů.

Martin Kamarád
starosta města

Na pozvání primátorky města Sliač paní Ľubice Balgové, 
jsme uskutečnili s panem starostou Martinem Kamarádem 
ve dnech 11. a 12. prosince 2019 návštěvu partnerského 
města na Slovensku.

Spolupráce mezi Přibyslaví a Sliačem započala před 15 
lety. V  uplynulém období proběhlo několik vzájemných 
ofi ciálních návštěv a  výměn mezi sportovci, hudebními 
a základními školami. 

V  letošním roce si město Sliač připomíná výročí 50 let 
od udělení statusu města, 60 let od svého vzniku spojením 
dvou obcí  Hájniky a  Rybáry  a  770 let od  první písemné 
zmínky o tamních lázních.

Slavnostní galavečer navštívila vedle významných hostů 
také ministryně kultury Slovenské republiky Ľubica Laššá-
ková, která oslavy Sliače zaštiťovala. Na  slavnostním ve-
čeru přednesl svůj projev také starosta Přibyslavi Martin 
Kamarád.

Město Sliač pokřtilo novou knihu, která byla vydána k vý-
ročí 50 let udělení statutu města. Byly oceněny významné 
osobnosti. Oceněna byla i herečka Eva Matejkova, která se 
zasloužila o kulturní přínos a propagaci města.

Večer byl doplněn hudebním programem základní umě-
lecké školy a profesionálními hudebníky.

Ve středu dopoledne jsme s panem starostou navštívili 
paní primátorku Balgovou na  radnici s  cílem pohovořit 
a  vyjasnit si představy o  množnostech další spolupráce. 
Zmínili jsme naše partnerské město Mook en Middelaar 
a spolupráci spolků, která funguje ví ce než 25 let. Podobný 
model zkusíme obnovit také s městem Sliač. K zajímavým 
oblastem patří například lukostřelba.

Zároveň jsme paní primátorku pozvali na  Přibyslavské 
slavnosti a Mlékárenský den v Přibyslavi v září příštího roku.

Michael Omes

Začátkem prosince 2019 se změnil vzhled webových 
stránek města. Zaznamenali jsme připomínky a dota-
zy, proč se měnil vzhled původních stránek, který byl 
vcelku vyhovující. S návrhem na změnu přišla společ-
nost Webhouse, s níž město již 20 let spolupracuje. 

Stránky jsou přístupnější pro postižené
Odůvodněním návrhu na  vytvoření nové grafi ky 

bylo zejména vyhovění požadavku tzv. bezbariérovosti 
stránek. Hojné používání obrázkových prvků v grafi ce 
negativně ovlivňuje přístupnost stránek pro uživatele 
s tělesným a zrakovým postižením. 

Grafika se přizpůsobuje zařízení
Dalším důvodem je schopnost webových stránek 

přizpůsobit se zařízení, na  kterém jsou prohlíženy. 
Takové stránky jsou responzivní – „reagující“. V dneš-
ní době se jedná ponejvíce o  mobilní telefony, které 
využívají dotykové displeje. Tomu se právě přizpůso-
buje systém menu, které je uspořádáno do tzv. dlaždic. 
Pokud web Přibyslavi prohlížíte na mobilním telefonu, 
okamžitě tuto novou schopnost stránek zaznamenáte. 
Přehledné uspořádání menu stránek je další z podmí-
nek, aby byl obsah snadno dostupný všem uživatelům. 

Rok 2020 před námi

Partnerská města Přibyslav 
a Sliač chtějí prohloubit 
spolupráci

Webové stránky Přibyslavi

Přenesením původních stránek do nové grafi cké 
šablony  se některé odkazy v  menu přesunuly ji-
nam nebo zdánlivě zmizely. V této oblasti je třeba 
ještě na stránkách trochu zapracovat.

Menu v řečtině?
Zajímavostí je, že stránky jsou šikovně propoje-

ny s aplikací „google translator“.  Pomocí celkem 
nenápadného odkazu v  pravém horním rohu 
webu můžete nejen vyhledávat hesla, ale zároveň 
text přepínat celkem do  103 světových jazyků. 
Stránky jsou sice „strojově“ přeložené, ale lze je 
přepnout např. také do latiny, řečtiny, esperanta, 
velštiny nebo jazyka Zulu.

Doména www.pribyslav.cz byla zaregistrována 
v červnu 1999, stránky tedy letos oslavily své 20. 
narozeniny. 

Uvítáme vaše návrhy a připomínky k webovým 
stránkám Přibyslavi. Děkujeme.

Přeji všem občanům Přibyslavi a návštěvníkům při-
byslavských médií pevné zdraví a šťast ný nový rok.

Michael Omes, místostarosta města
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Jak daleko je do Mooku (a do Sliače)

 Starosta Přibyslavi Martin Kamarád přebírá obraz jako dar 
od primátorky Sliače Ľubice Balgové. Foto: M. Omes

 Křest knihy o Sliači. Paní ministryně kultury, autor a paní primátorka. Foto: M. Omes Bývalí a současní představitelé Přibyslavi a Sliače na slavnostním večeru. Foto: M. Omes

 Projev starosty Martina Kamaráda na slavnostním večeru. Foto: M. Omes

Jak víte, v letošním roce jsme oslavili 25 let od podepsání smlouvy o přátelství s ho-
landskou obcí Mook en Middelaar. Začátkem června přijeli skauti z Mooku na soukro-
mou návštěvu, využívají k tomu již tradičně volné dny o svatodušních svátcích. Byl mezi 
nimi i Ton Herings, předseda Nadace pro Přibyslav, se kterým jsme doladili poslední 
podrobnosti k zájezdu občanů a představitelů Přibyslavi na oslavy 25 let přátelství.  
V srpnovém čísle PO jste si pak mohli přečíst dojmy některých představitelů města, 
spolků a organizací, kteří v rámci oslav naše partnerské město navštívili. Ráda bych 
ještě jednou poděkovala všem, kteří se podíleli na organizaci zájezdu a na úspěšné 
reprezentaci našeho města. Doufejme, že nově navázané kontakty pomohou dále 
rozšířit naše přátelské vztahy. Koncem srpna byli v  Mooku na  tradiční lovecké ná-
vštěvě myslivci z MS Přibyslav. V září přijeli rovněž na tradiční soukromou návštěvu 
do Přibyslavi holandští old skauti v čele s čestným občanem Přibyslavi, P. Martensem 
a potkali se jak s některými z účastníků červnového zájezdu, tak se starými přáteli mezi 
hasiči, skauty, zahrádkáři a dalšími (viz říjnový PO). V příštím roce by měl naše město 
navštívit starosta a  ofi ciální delegace obce Mook en Middelaar (předběžný termín 
v květnu 2020). Všechny tyto aktivity jsme vyhodnotili na poslední schůzi zahraniční 
komise, která se konala 25. listopadu. Diskutovali jsme rovněž o možnostech navázat 
znova na přátelství se slovenským městem Sliač, které v důsledku změn u nich na rad-
nici v minulém volebním období jaksi „usnulo“. Starosta Kamarád slíbil na zasedání 
komise, že se o navázání nových kontaktů zasadí. A skutečně s místostarostou Ome-
sem na pozvání nové paní primátorky ještě před koncem roku Sliač navštívili a přivezli 
dobré zprávy – jak město, tak různé spolky a základní i umělecká škola mají zájem 
přátelství s Přibyslaví obnovit či prohloubit a navázat tak na dobré vztahy našich měst 
z dob primátora Koreně a starosty Štefáčka. Rovněž ze Sliače by měla příští rok přijet 
delegace vedení města, zřejmě začátkem září.

Členy zahraniční komise tedy čeká spousta organizační práce, ale věřím, že to zvlád-
neme jako doposud vždy! Moc všem členům komise děkuji za přátelskou a ochotnou 
spolupráci, vedení města za  podporu a  tajemníkovi za  „papírování“ kolem naší 
činnosti. Věřím, že všichni se po klidných a pohodových Vánocích sejdeme v novém 
roce v dobrém zdraví a plni elánu!!!

Mgr. Anna Šnýdlová
předsedkyně zahraniční komise
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Město Přibyslav  
Vás zve 

na „Veřejné projednávání návrhu  
revitalizace náměstí v Přibyslavi“. 

 
KDY: 17. 2. 2020 v 18 hodin 
KDE: Kulturní dům Přibyslav. 

 
 
 

Podrobné informace k návrhu najdete na 
https://www.pribyslav.cz/revitalizace-namesti/ds-19423/archiv=1 

MĚSTO  PŘIBYSLAV 
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav 
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Upozorňujeme, že 31. ledna 2020 je nejzazší termín pro podávání nominací 
na udělení Ceny města Přibyslav za rok 2019. Nominace musí být doručeny ve sta-
noveném termínu na městský úřad. Formulář na nominaci je k dispozici na webo-
vých stránkách města ve složce „Legislativa“ a podsložce „Pravidla a zásady“. Na stej-
ném místě jsou k dispozici i vlastní pravidla, kde se můžete dozvědět bližší informace 
týkající se ceny města.

Vzhledem k tomu, že byla schválena změna zákona o místních poplatcích, schváli-
lo zastupitelstvo města na svém prosincovém zasedání vydání nové obecně závazné 
vyhlášky o místním poplatku ze psů a vydání nové obecně závazné vyhlášky o míst-
ním poplatku za komunální odpad. Bližší informace se dozvíte v  jiné části tohoto 
občasníku v příspěvcích garantů těchto obecně závazných vyhlášek.

Ing. Václav Matějů, tajemník MÚ Přibyslav

Odbor hospodářsko-správní
Rozpočet města

Plnění rozpočtu města k 30. 11. 2019 je následující: celkové příjmy jsou ve výši 
114.169.520,42 Kč (což tvoří 96,54 % schváleného rozpočtu) a celkové výdaje jsou 
ve výši 78.235.106,26 Kč (což je 46,52 % schválených výdajů na letošní rok). Rozdíl 
celkových příjmů a výdajů je přebytek ve výši 35.934.414,16 Kč.

Z  celkových příjmů činí daňové příjmy 75.894.669,81 Kč (101,49 % rozpočto-
vaných daňových příjmů), nedaňové příjmy 4.527.789,62 Kč, kapitálové příjmy 
921.986,00 Kč a přijaté transfery 32.825.374,99 Kč.

Z  celkových výdajů činí běžné výdaje 47.261.027,98 Kč a  kapitálové výdaje 
30.974.078,28 Kč.

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

19.823.975 Kč, náklady 18.486.032 Kč a hospodářský výsledek 1.337.943 Kč. 
Výsledek hospodářské činnosti činí celkově k 30. 11. 2019 Kč 13.553.542,81, podle 

jednotlivých organizací je následující: lesy -240.358,86 Kč, skládka 9.956.794,55 Kč, 
správa majetku 430.808,55 Kč, kabelová televize 1.580.901,13 Kč a  pronájmy 
1.825.397,44 Kč. 

Platební terminál
Na pokladně městského úřadu byl nainstalován platební terminál ČSOB. Umož-

ňuje fyzickým osobám a fi rmám provádět úhrady poplatků (například za psy a ko-
munální odpad) a dalších plateb prostřednictvím platebních karet vydaných asociací 
MasterCard, VISA, Diners Club a JCB. Tímto dochází ke zvýšení komfortu pro obča-
ny a fi rmy při platebním styku.

Místní poplatek ze psů
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila novelu zákona č. 

565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Touto novelou 
dochází ke změnám zákona o místních poplatcích a nutnosti úprav stávajících obec-
ně závazných vyhlášek.

Z tohoto důvodu Zastupitelstvo města Přibyslav schválilo Obecně závaznou vy-
hlášku č. 3/2019 o místním poplatku ze psů. U tohoto místního poplatku dochází 
především ke změně okruhu osob, na které dopadá snížená zákonná sazba. 

V dosavadní právní úpravě byla snížená sazba u držitelů psů, kteří byli poživateli 
invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jejich jedi-
ným zdrojem příjmů. Nyní se snížená sazba poplatku ze psů týká pouze držitele psa, 
je-li osobou starší 65 let. 

Od poplatku ze psů je nově osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, 
osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona 
upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, 
osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozu-
jící útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa 
zvláštní právní předpis.

Ing. Zdeňka Teclová, vedoucí OHS

Odbor správy majetku
V  minulém čísle občasníku bylo zmiňované výběrové řízení na  plánovanou in-

vestici města Přibyslav „Zateplení a  rekonstrukce kotelny bytového domu Ronov 
15“. Byla vybrána nabídka od společnosti HV stavby a práce, s.r.o., z Rajhradic. Se 
zhotovitelem je podepsána smlouva o dílo s termínem realizace zakázky od měsíce 
ledna příštího roku do 31. 8. 2020. Na tuto investici byla v tomto měsíci podána 
žádost na  přidělení dotace z  Integrovaného regionálního operačního programu. 

Další žádost o přidělení dotace byla podána na Státní fond dopravní infrastruktury, 
a to na realizaci investice „Přechod pro chodce ul. Havlíčkova, Přibyslav“. Dále byla 
vyhlášena výzva na podání nabídek na stavební úpravy kulturního domu čp. 555 
v  Přibyslavi, zakázka je označena „Stavební úpravy stavby občanského vybavení 
čp. 555 v ulici Husova, Přibyslav“. Řešeno je zpracování projektové dokumentace. 
Výběr zhotovitele v době přípravy občasníku neprošel schvalovacím procesem. Jak 
je veřejnosti známo, byla dokončena investiční akce kanalizace v Dobré a v Keřko-
vě. V měsíci listopadu byla zaslána majitelům pozemků dotčených touto stavbou 
informace, že začátkem příštího roku, kdy město Přibyslav obdrží zpracovaný geo-
metrický plán, bude s těmito vlastníky pozemků uzavřena smlouva o zřízení věcného 
břemene. Na uvedený kontakt v dopise je možno reagovat. 

Bytová oblast – byly předány dva byty v domě s pečovatelskou službou (DPS) čp. 
240 a dva byty též v DPS čp. 251, nájemní smlouvy jsou uzavřeny od 1. 12. 2019.  
V řešení je zpracování podkladů pro podání žádosti na kolaudaci bytu čp. 40, který 
prošel celkovou rekonstrukcí. Odbor řešil požadavky na drobné opravy a výměny 
zařizovacích předmětů v  nájemních bytech dle žádostí a  nečekaných havarijních 
stavů. Havarijní stav vyžilého potrubí vody (část vedení) v budově čp. 87 v Keřkově 
(knihovna, prodejna) bylo řešeno odbornou fi rmou. 

Vážení občané, závěrem bych Vám chtěla popřát šťastný nový rok 2020. 
Ing. Ludmila Benešová, vedoucí OSM

Odbor technických služeb
A máme tu rok 2020. Čas ohlédnout se za tím uplynulým. V roce 2019 jsme pro 

technickou četu města pořídili traktůrek na sečení, kontejner ke komunálnímu au-
tomobilu Bonetti, na  skládce jsme vyměnili teleskopický manipulátor, koupaliště 
čistil nový výkonný vysavač. Venkovní sportoviště má nový povrch, šatny v  hale 
dveře, toalety a sprchy na koupališti mají nátěry podlah. Pracovníci technické čety 
postavili tři kontejnerová stání – v Přibyslavi, Dolní Jablonné a v Poříčí, je připravený 
projekt na odvodnění kulturního domu Utín. V Keřkově mají v myslivecké klubovně 
vyvedenou vodu do kuchyně, nové venkovní dveře. Udělala se spousta zednických 
prací, z nichž nejvíc je vidět obnovená starobylá zeď s výklenkem ve dvoře Kursfürs-
tova domu. U cyklostezky stojí automat na pamětní mince, vzpomínku pro turisty 
na pěknou projížďku malebnou přírodou. Však si naší cyklostezky všimla také asoci-
ace zelených stezek – Greenways zastoupená v České republice Nadací Partnerství. 
V Lotyšsku ji evropská porota ocenila druhou cenou za technické řešení.  V našem 
městě také vloni přibyly nové herní prvky, malé hřiště u řeky Sázavy slouží obyvate-
lům Ronova nad Sázavou. I v roce letošním se budeme snažit doplnit další zajímavé 
atrakce pro malé i velké … za vším je spousta papírování, zařizování, potu a všichni 
zúčastnění si zaslouží díky. 

V lednových dnech budete odstrojovat vánoční stromky. Pokud jehličnanem ne-
přiložíte do kamen, můžete ho odložit do kontejneru na bioodpad nebo postavit 
ke kontejnerovým stáním. Stromky budeme postupně odvážet.

Přeji Vám hezké lednové dny a pěkný rok 2020. 
Hana Mikulincová, DiS., vedoucí OTS

Odbor výstavby a životního prostředí
Požadavky na stavbu rodinného domu od nového roku.

Od začátku roku 2020 platí přísnější pravidla pro stavbu rodinných domů z hledis-
ka spotřeby energie, zejména na vytápění a ohřev teplé vody, ale třeba i na energii 
na osvětlení. Základním pojmem evropské směrnice je budova s  téměř nulovou 
spotřebou energie, která má vlastní defi nici a vyvolává zbytečnou paniku ze sko-
kového zdražení výstavby rodinných domů. Tato nová defi nice ve skutečnosti není 
zdaleka tak přísná, jako jsou podmínky například pro nízkoenergetický či pasivní 
rodinný dům.

Snížení energetické náročnosti rodinných domů se dosáhne výběrem vhodné-
ho stavebního materiálu na  obvodové zdi, výplně otvorů (zejména kvalitní okna 
s trojskly), dále na izolace podlahy a střechy. Vzhledem k tomu, že většina předních 
dodavatelů materiálů a výrobků pro stavby má svůj běžný standard parametrů vý-
robků nastaven mnohem výše, než je doporučení normy, nebude to mít zásadní vliv 
na  zdražení. Nová evropská legislativa klade důraz také na  využití obnovitelných 
zdrojů energie. Pro ohřev vody by se měly ve větší míře využívat solární kolektory, 
vytápění pak zajistí například tepelná čerpadla či systémy rekuperace. Asi nejkompli-
kovanější bude využití dnes oblíbeného elektrického vytápění, které nebude možné 
realizovat samostatně bez doplňkového obnovitelného zdroje energie.

K projektování domů se bude muset přistupovat komplexně, protože neexistuje 
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univerzální technické řešení a pro každý rodinný dům bude vhodná jiná kombinace 
použitých materiálů se zvolenými technologiemi a využitím obnovitelných zdrojů. 
Nové projekty by měly být zpracovány ve spolupráci s energetickým specialistou. 
Výsledek se projeví v rámci průkazu energetické náročnosti budovy, kde se v zá-
věrečném hodnocení potvrdí, že budova (týká se to většiny novostaveb a rozsáhlej-
ších rekonstrukcí, nejen rodinných domů) splňuje požadavky popsané ve Vyhlášce 
o energetické náročnosti budov č. 78/2013 Sb., na budovu s téměř nulovou spo-
třebou energie.

Ing. Martin Firla, vedoucí OVŽP

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo města Přibyslav na svém zasedání dne 18. 12. 2019 schválilo vy-
hlášku č. 4/2019 o  místním poplatku za  provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Sazba poplatku, 
úlevy a osvobození zůstávají pro rok 2020 stejné jako v roce 2019. Sazba poplatku 
je 250 Kč. Úleva ve výši 125 Kč se poskytuje fyzickým osobám, které jsou přihlášeny 
v místních částech Hřiště a Ronov nad Sázavou. Skutečné náklady na sběr a svoz 
netříděného komunálního odpadu za rok 2018 jsou opět vyšší než sazba poplatku. 
Zastupitelé města se rozhodli ponechat sazbu poplatku ve stávající výši a náklady 
hradit z rozpočtu města. Údaj rozhodný pro osvobození, např. při umístění do do-
mova seniorů, dětského domova, po dobu výkonu trestu odnětí svobody či vazby 
atd., je nutné ohlásit do 90 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození, jinak 
nárok na osvobození zaniká. Splatnost poplatku je do 30. 6. 2020. Poplatek je možné 
zaplatit na pokladně Městského úřadu v Přibyslavi. Prosíme občany o provedení 
úhrady na pokladně až od konce ledna z důvodu uzávěrky předchozího roku.

Jana Krejčová, referent OVŽP

Pečovatelská služba Přibyslav
V prosinci probíhal provoz Pečovatelské služby Přibyslav bez vážnějších komplika-

cí, které by nějak ohrozily její chod. Klidnou pracovní službu nám po roce „narušil“ 
Mikuláš se svojí bandou čertů, na kterou se již všichni obyvatelé domů s pečovatel-
skou službou těší a se vstřícností ji očekávají. Musím říci, že jsou příjemným rozptý-
lením a zpestřením v předvánočním čase, a my jsme za tuto spolupráci se základní 
školou moc rádi. Ještě jednou mockrát děkujeme.

V pondělí 16. 12. navštívily středisko pečovatelské služby pracovnice Centra pro 
neslyšící a  nedoslýchavé kraje Vysočina. Ve  společenské místnosti poskytovaly 
příchozím odborné poradenství, které bylo bezplatné a servis sluchadel (např. čiš-
tění či výměnu komponentů sluchadel, prodej baterií apod.), který byl vzhledem 
k tomu, že se jedná o registrovanou sociální službu, za minimální poplatek. Termín 
další poradny je opět v úterý, a to 21. 1. 2020 v čase od 9.00 – 11.00 hodin opět 
ve Středisku pečovatelské služby. 

Ve středu 18. prosince se jako každý rok uskutečnila již tradiční večeře s obyvateli 
DPS Přibyslav. Sešlo se nás zhruba 40 a atmosféra byla vskutku sváteční. Na har-
moniku nám zahrál jako každoročně pan Zadák, sváteční večeři nám uvařil kolektiv 
kuchařek ze školní jídelny a o zpestření večera se nám postaraly děti z Mateřské 
školy Přibyslav. Všem mnohokrát děkujeme. Ráda bych poděkovala i panu Henzlovi, 
vedoucímu Jednoty Coop, který nám daroval drobné sladkosti pro děti. 

V sobotu 21. prosince proběhla u nás ve společenské místnosti adventní mše svatá 
s malým občerstvením.

Během vánočních svátků probíhal „nedělní provoz“, tzn. každý den, včetně Štěd-
rého, docházela vždy v  podvečer jedna z  pečovatelek do  práce, kde vykonávala 
běžnou pečovatelskou činnost. Mezi vánočními svátky, kdy školní jídelna nevařila, 
bylo pro uživatele pečovatelské služby zajištěno náhradní stravování od fi rmy Sode-
xo, s.r.o., (Pribina Hesov), kterým tímto mockrát děkuji za uvaření obědů pro naše 
klienty. Tuto službu jich využilo zhruba dvacet.

V závěru bych vám ráda za celý kolektiv pečovatelek poděkovala za veškerou 

pomoc, ochotu, přízeň a toleranci, kterou jste nám během roku 2019 poskytovali. 
Zvláštní díky patří našim charitním sestřičkám a  odboru technických služeb, 
na které se můžeme obrátit s  jakoukoliv žádostí o pomoc, celému městskému 
úřadu, Kulturnímu zařízení města Přibyslav, mateřské školce, Osivě, a.s., školní 
jídelně, základní škole, všem místním obvodním lékařům a mnoha dalším lidem, 
bez jejichž pomoci bychom nemohli dělat plnohodnotně svoji práci… děkujeme!

Celý kolektiv pracovníků Pečovatelské služby Přibyslav vám přeje klidný, příjemný 
vstup do nového roku a po celý rok 2020 zdraví a spokojenost. 

Martina Veselá, DiS., vedoucí PS

Sociální práce
V  závěru předchozího roku jsme dokončovali administrativní úkony, prostřed-

nictvím Kraje Vysočina žádali MPSV o dotaci na výkon sociální práce v roce 2020 
a  pokračovali v  běžné činnosti. K  té patří i  součinnost s  okresními soudy, které 
se na nás průběžně obracejí ve věci omezení svéprávnosti a opatrovnictví našich 
spoluobčanů. Neméně důležitá je spolupráce s rodinou, která mnohdy netuší, jak 
zajistit kvalitní péči o blízkou osobu, když není schopna ji zajistit svými silami. A spo-
lupráce s úřadem práce je téměř neodmyslitelná. Spolupracujeme tak s celou řadou 
organizací, včetně místních, kterým bych tímto ráda poděkovala. V předvánočním 
čase potěšily i maminky, které věnovaly hračky pro děti z rodin, kterým nebyla dána 
do vínku schopnost vytvářet dětem takové podmínky, jaké mají v běžných rodinách 
nebo jim jen jejich fi nanční situace nedovolila dárky obstarat. 

Absolvovali jsme schůzku s  pracovnicí žďárské organizace Spektrum, která se 
zabývá drogovou problematikou a jinými závislostmi a diskutovali o aktuální situaci 
v obci, jak je nám známa. Ačkoliv se domníváme, že potíže s užívám drog, např. intra-
venózním způsobem, se naší obce netýkají, neboť nezasahují do našich životů, není 
možné před nimi zavírat oči. Spektrum je vždy připraveno tyto situace řešit a pomoci 
nejen experimentátorům a uživatelům, ale i rodinným příslušníkům. Kromě terénní 
práce a poradenství zajišťuje i provoz adiktologické ambulance. My bychom spíše 
potřebovali nalézt způsob, jak motivovat ke spolupráci některé spoluobčany závislé 
na alkoholu tak, aby si uvědomili, že jejich žízeň již dávno překročila akceptovatelnou 
míru a obtěžuje všechny kolem. 

S kolegyněmi z pečovatelské služby jsem se v rámci povinného vzdělávání zúčast-
nila semináře zaměřeného na péči o pečující. Pozornost z mé strany byla věnována 
i klubu seniorů, kterému patří samostatný příspěvek na stránkách občasníku. 

Máme za sebou tedy další rok plný příběhů, které píše sám život, a situací, které 
nebyly sice vždy příjemné, ale z větší části byly řešitelné. A další takový nás zřejmě 
čeká. Přejme si tedy, ať nám přinese více radosti než starostí a je nám nakloněn při 
řešení nepříznivých situací alespoň tak, jak doposud. Přeji všem čtenářům občasníku 
pevné zdraví a těším se na další spolupráci v novém roce.  

Lenka Vaverková, DiS., sociální pracovnice

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s., 
bude poskytovat své služby, včetně servisu sluchadel, v úterý dne 
21. 1. 2020 od 9 do 11 hodin ve společenské místnosti  střediska 
pečovatelské služby, ul. Tržiště 254 v Přibyslavi (zadní vchod).  
Není třeba se objednávat!

Kontaktní osoba centra: Eva Kohoutová 
mobil: 604 139 201
e-mail: eva.kohoutova@cnn-vysocina.cz
web: www.cnn-vysocina.cz

Bezplatná Alzheimer poradna 
proběhne v budově městského úřadu

ve čtvrtek 16. 1. 2020 od 13 do 16 hod.
Na konzultaci je nutné se předem objednat

na tel. 561 111 323 nebo 733 629 018
u Mgr. Marcely Rýpalové, vedoucí poradny.

e-mail: rypalova.m@alzheimerporadnavysocina.cz
Více informací naleznete na www.alzheimerporadnavysocina.cz
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 237/2019 Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 8 v domě s pečovatelskou 
službou Přibyslav, Tržiště čp. 240 paní (z důvodu ochrany osobních dat byly 
údaje odstraněny), 518 01 Deštné v Orlických horách. Výše nájemného bude 
stanovena na  30,97 Kč za  1 m2 měsíčně s  možností navýšení ceny nájmu 
o  míru infl ace vyhlášené ČSÚ. Nájemní smlouva bude uzavřena od  1. 12. 
2019 na dobu neurčitou. 
Termín: 30. 11. 2019
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

238/2019 Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 9 v domě s pečovatelskou 
službou Přibyslav, Tržiště čp. 240 panu (z  důvodu ochrany osobních dat 
byly údaje odstraněny), 582 22 Přibyslav. Výše nájemného bude stanovena 
na 30,97 Kč za 1 m2 měsíčně s možností navýšení ceny nájmu o míru infl ace 
vyhlášené ČSÚ. Nájemní smlouva bude uzavřena od  1. 12. 2019 na  dobu 
neurčitou. 
Termín: 30. 11. 2019
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

239/2019 Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 407 v domě s pečovatelskou 
službou Přibyslav, Tržiště čp. 251 manželům (z  důvodu ochrany osobních 
dat byly údaje odstraněny), Žižkovo Pole, 582 22 Přibyslav. Výše nájemného 
bude stanovena na 30,97 Kč za 1 m2 měsíčně s možností navýšení ceny nájmu 
o míru infl ace vyhlášené ČSÚ. Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 12. 2019 
na dobu neurčitou. 
Termín: 30. 11. 2019
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

240/2019 Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 206 v  domě s  pečovatel-
skou službou Přibyslav, Tržiště čp. 251 paní (z důvodu ochrany osobních dat 
byly údaje odstraněny), 582 22 Přibyslav. Výše nájemného bude stanovena 
na 30,97 Kč za 1 m2 měsíčně s možností navýšení ceny nájmu o míru infl ace 
vyhlášené ČSÚ. Nájemní smlouva bude uzavřena od  1. 12. 2019 na  dobu 
neurčitou. 
Termín: 30. 11. 2019
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

241/2019 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o  výpůjčce nebytových prostor - 
budovy Starého špitálu, Vyšehrad 271, 582  22 Přibyslav mezi městem Při-
byslav Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a organizací 
Kulturně vzdělávací centrum HARMONIE, Tyršova 736, 582 22 Přibyslav, IČO 
26614774. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou od 29. 11. 
2019 do 2. 12. 2019.
Termín: 28. 11. 2019
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

242/2019 Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotace ve výši 4.000 Kč paní (z dů-
vodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny), 582 22 Přibyslav na čás-
tečnou úhradu dluhu na  stravném a  školném a  příspěvek na  aktivity v  MŠ 
Přibyslav a to na základě veřejnoprávní smlouvy. 
Termín: 15. 12. 2019
Zajistí: Vaverková Lenka, DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

243/2019 Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotace ve  výši 9.105 Kč panu 
(z  důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny), 582  22 Přibyslav 
na úhradu krmiva, veterinární a další péče pro vodicího psa a to na základě 
veřejnoprávní smlouvy. 
Termín: 15. 12. 2019
Zajistí: Vaverková Lenka, DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

244/2019 Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotace ve  výši 4.848 Kč paní 
(z  důvodu ochrany osobních dat byly údaje odstraněny), 582  22 Přibyslav 
na úhradu školních pomůcek a akcí a příspěvek na sportovní aktivity dětí a to 
na základě veřejnoprávní smlouvy. 
Termín: 15. 12. 2019
Zajistí: Vaverková Lenka, DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

245/2019 Rada města Přibylav schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 964/5 
o výměře cca 54 m2 v k. ú. Přibyslav a rozhoduje záměr města vyvěsit na úřední 
desce po dobu 15 dnů.
Termín: 31. 12. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

246/2019 Rada města Přibyslav schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1647/4  o vý-
měře 28 m2 v k. ú. Přibyslav panu Radimu Švecovi, Bechyňovo náměstí 10, 
582 22 Přibyslav, IČO 44497792. Cena pronájmu je v období od 1. 4. do 30. 9. 
ve výši 28 Kč/den a v období od 1. 10. do 31. 3. ve výši 5 Kč/den. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 12. 2019 a s šes-
timěsíční výpovědní lhůtou. Zároveň bude nájemcem uhrazeno bezesmluvní 
užívání pozemku od 1. 10. 2019 do 30. 11. 2019 ve výši 305 Kč.
Termín: 01. 12. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 20.  11. 2019

247/2019 Rada města Přibyslav schvaluje vybrat nabídku na zakázku „Zateplení a rekon-
strukce bytového domu Ronov 15“ od společností HV stavby a práce s.r.o., 
Krátká 157, 664 61 Rajhradice, IČO 04395255 v částce 1.812.174 Kč bez DPH, 
2.084.000 Kč včetně DPH a  schvaluje uzavřít smlouvu o  dílo mezi městem 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společ-
ností HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhradice, IČO 04395255.
Termín: 13. 12. 2019
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

248/2019 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování Stu-
die Bechyňova náměstí v Přibyslavi mezi společností SANTIS a.s., Brněnská 
126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou, IČO 25546791 a městem Přibyslav, Be-
chyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097. Celková cena díla včetně 
DPH je 391.314 Kč.
Termín: 30. 11. 2019
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

 249/2019 Rada města Přibyslav schvaluje řád a ceník půjčovny kompenzačních pomůcek  
s účinností od 1. 1. 2020.
Termín: 31. 12. 2019
Zajistí: Veselá Martina, DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

250/2019 Rada města Přibyslav souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě 
na pronájem nebytových prostor budovy čp. 1, Bechyňovo náměstí, Přibyslav 
ze dne 12. 1. 2012 mezi městem Přibyslav a Úřadem práce České republiky, 
Karlovo náměstí 1359/1, 128  00 Praha 28 - Nové Město, IČO 72496991, 
kterým bude snížena výše ročního nájemného za užívání nebytových prostor 
na 1 Kč a upravena částka za služby, a to na dobu určitou od 1. 1. 2020 do 31. 
12. 2022. Dodatek č. 1 bude uzavřen s Českou republikou - Úřadem práce Čes-
ké republiky se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČO 72496991.
Termín: 31. 12. 2019
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

251/2019 Rada města Přibyslav souhlasí s uzavřením dodatku č. 10 k nájemní smlouvě 
o nájmu a podnájmu nebytových prostor v domě Přibyslav, Bechyňovo ná-
městí 18 schválené usnesením č. 143/2008 ze dne 13. 8. 2008 mezi městem 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, IČO 00268097 a Českou republikou - Minis-
terstvem vnitra se sídlem Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČO 00007064, kterým 
se dohodou sjednává výše měsíčního nájemného od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022 
v částce 15 Kč/m2 nebytových prostor. Dodatek č. 10 bude uzavřen s Českou 
republikou - Krajským ředitelstvím policie kraje Vysočina se sídlem Jihlava, 
Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava, IČO 72052147.
Termín: 31. 12. 2019
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

252/2019 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 
12. 12. 2016, kterou uzavřelo město Přibyslav s  paní (z  důvodu ochrany 
osobních dat byly údaje odstraněny), 582 22 Přibyslav na byt č. 3 v bytovém 
domě na adrese Ronov nad Sázavou čp. 17, Přibyslav. Dodatek upravuje dobu 
trvání nájmu od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 a zvyšuje měsíční nájemné na 45 Kč 
za 1 m2.
Termín: 31. 12. 2019
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

253/2019 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 
5. 2. 2015, kterou uzavřelo město Přibyslav s panem (z důvodu ochrany osob-
ních dat byly údaje odstraněny), Přibyslav. Dodatek upravuje dobu trvání 
nájmu od 1. 2. 2020 do 31. 1. 2021 a zvyšuje měsíční nájemné na 
45 Kč za 1 m2.
Termín: 31. 01. 2020
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

254/2019 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 
1. 4. 2014, kterou uzavřelo město Přibyslav s paní (z důvodu ochrany osobních 
dat byly údaje odstraněny), Přibyslav. Dodatek upravuje dobu trvání nájmu 
od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 a zvyšuje měsíční nájemné na 45 Kč za 1 m2.
Termín: 31. 12. 2019
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

255/2019 Rada města Přibyslav schvaluje u nájemních smluv na dobu neurčitou s vyzna-
čenou infl ační doložkou zvýšení nájemného o míru infl ace 2,1 % vyhlášenou 
ČSÚ s účinností od 1. 1. 2020.
Termín: 31. 12. 2019
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 04.  12. 2019
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256/2019 Rada města Přibyslav souhlasí s pronájmem částí městských pozemků v areálu 
pod zámkem parc. č. 9/2, 1666/2, 1775/4, 1666/3, parc.č. st. 270 v  k. ú. 
Přibyslav o  velikosti 1  075 m2 za  cenu ve  výši 5.375 Kč včetně DPH spolku 
„ŠATLAVA MUSIC“ se sídlem Rašínova 525, 582 22 Přibyslav, IČO 22886877 
a s výpůjčkou částí pozemků louky parc.č. 1078, 1723, 1075/2 v k. ú. Přibyslav 
o velikosti 4 422 m2 na uspořádání hudebního festivalu Jelen a přátelé doma 
dne 16. 5. 2020.
Termín: 30. 04. 2020
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

257/2019 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 25 ke smlouvě ze dne 8. 12. 1994 
na  zajištění odvozu tuhého komunálního odpadu mezi městem Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 0026897 a fi rmou AVE CZ odpa-
dové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, IČO 49356089.
Termín: 30. 12. 2019
Zajistí: Ing. Firla Martin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

258/2019 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě ze dne 22. 1. 2007 
na zajištění odvozu separovaného odpadu mezi městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 0026897 a fi rmou AVE CZ odpadové hospo-
dářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, IČO 49356089.
Termín: 30. 12. 2019
Zajistí: Ing. Firla Martin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

259/2019 Rada města Přibyslav schvaluje darovací smlouvu mezi fi rmou NEUFE, spol. 
s  r.o., Thunovská 184/20, 118  00 Praha 1 - Malá Strana, IČO 259  96  061 
a organizací Kulturní zařízení města Přibyslav, Bechyňovo náměstí 45, 582 22 
Přibyslav, IČO 711 69 113.
Termín: 15. 12. 2019
Zajistí: Valnerová Zdeňka 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

260/2019 Rada města Přibyslav schvaluje darovací smlouvu mezi fi rmou APOLY, s.r.o., 
Ronov nad Sázavou 22, 582  22 Přibyslav, IČO 259  37  448 a  organizací 
Kulturní zařízení města Přibyslav, Bechyňovo náměstí 45, 582 22 Přibyslav, 
IČO 711 69 113.
Termín: 15. 12. 2019
Zajistí: Valnerová Zdeňka 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

261/2019 Rada města Přibyslav schvaluje darovací smlouvu mezi fi rmou AMYLON, 
a. s., Ronov nad Sázavou 13, 582 22 Přibyslav, IČO 601 08 771 a organizací 
Kulturní zařízení města Přibyslav, Bechyňovo náměstí 45, 582 22 Přibyslav, 
IČO 711 69 113.
Termín: 15. 12. 2019
Zajistí: Valnerová Zdeňka 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

262/2019 Rada města Přibyslav schvaluje darovací smlouvu mezi fi rmou Rafaella Gaspri 
(PIZZA NONNO), Bechyňovo náměstí 65, 582 22 Přibyslav, IČO 013 52 466 
a organizací Kulturní zařízení města Přibyslav, Bechyňovo náměstí 45, 582 22 
Přibyslav, IČO 711 69 113.
Termín: 15. 12. 2019
Zajistí: Valnerová Zdeňka 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

263/2019 Rada města Přibyslav schvaluje darovací smlouvu mezi fi rmou Ladislava 
Havlíčková - Květinka, Bechyňovo náměstí 6, 582 22 Přibyslav, IČO 459 11 941 
a organizací Kulturní zařízení města Přibyslav, Bechyňovo náměstí 45, 582 22 
Přibyslav, IČO 711 69 113.
Termín: 15. 12. 2019
Zajistí: Valnerová Zdeňka 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

264/2019 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o umístění reklamy mezi fi rmou ACO 
Industries, k. s., Havlíčkova 260, 582 22 Přibyslav, IČO 481 19 458 a organizací 
Kulturní zařízení města Přibyslav, Bechyňovo náměstí 45, 582 22 Přibyslav, 
IČO 711 69 113.
Termín: 15. 12. 2019
Zajistí: Valnerová Zdeňka 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

265/2019 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít dodatek se společností OSIVA a. s., 
Pecháčkova 369,  582 22 Přibyslav, IČO 48171069 k pachtovní smlouvě ze dne 
31. 12. 2018, kterou se propachtovávají pozemky parc. č. 708, 709, 727, 733 
a 761 v k. ú. Hřiště. Dodatkem se prodlužuje doba pachtu do 31. 12. 2020. 
Termín: 31. 12. 2019
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

266/2019 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene 
č.: NM-014330053389/005 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582  22 Přibyslav, IČO 00268097 a  společností E.ON Distribuce, a. s., F. A. 
Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370  01 České Budějovice, IČO 
280 85 400 k tíži pozemků ve spoluvlastnictví města Přibyslav parc. č. 310/1, 
310/15, 311/1 a 312/4 v k. ú. Račín u Polničky spočívající v právu zřídit, pro-
vozovat, opravovat a  udržovat distribuční soustavu, provádět její obnovu, 
výměnu, modernizaci nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění 
v rozsahu dle geometrického plánu č. 298-3547/2019. Jednorázová náhrada 
za zřízení věcného břemene je ve výši 616 Kč + DPH.
Termín: 31. 05. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

267/2019 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břeme-
ne č.: NM-014330053389/002 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměs-
tí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 a  společností E.ON Distribuce, a. s., 
F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 
280 85 400 k tíži pozemků ve spoluvlastnictví města Přibyslav parc. č. 344/31, 
344/7, 421/1, 421/3, 437/8, 484/7, 402/1, 406/3, 406/1, 406/4 a 438/30 
v  k. ú. Radostín u  Vojnova Městce spočívající v  právu zřídit, provozovat, 
opravovat a  udržovat distribuční soustavu, provádět její obnovu, výměnu, 
modernizaci nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění v rozsahu 
dle geometrických plánů č. 314-3547/2019, 316-3547/2019, 317-3547/2019, 
318-3547/2019. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene je ve výši 
2.728 Kč + DPH.
Termín: 31. 05. 2020
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

268/2019 Rada města Přibyslav schvaluje ceník skládky Ronov nad Sázavou s platností 
od 
1. 1. 2020.
Termín: 31. 12. 2019
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

269/2019 Rada města Přibyslav bere na vědomí kalkulaci ceny za odstraňování komu-
nálního odpadu.
Termín: 01. 01. 2020
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

270/2019 Rada města Přibyslav souhlasí s čerpáním částky 44.460 Kč z rezervního fondu 
Mateřské školy Přibyslav, Bezručova 683, 582  22 Přibyslav, IČO 75011930 
a s použitím této částky na zlepšení ICT.
Termín: 12. 12. 2019
Zajistí: Mgr. Maloušková Martina
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

271/2019 Rada města Přibyslav schvaluje odpisový plán zahradního altánu Mateřské 
školy Přibyslav, Bezručova 683, 582 22 Přibyslav, IČO 75011930.
Termín: 12. 12. 2019
Zajistí: Mgr. Maloušková Martina
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

272/2019 Rada města Přibyslav schvaluje mimořádné odměny za 2. pololetí 2019 ředi-
telce Základní školy Přibyslav Mgr. Jaroslavě Janů, ředitelce Mateřské školy Při-
byslav Mgr. Martině Malouškové, ředitelce Kulturního zařízení města Přibyslav 
paní Zdeňce Valnerové a veliteli JPO II panu Miloslavu Jonákovi. 
Termín: 11. 12. 2019
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

273/2019 Rada města Přibyslav schvaluje upravený návrh programu zasedání Zastupi-
telstva města Přibyslav konaného dne 18. 12. 2019.
Termín: 06. 12. 2019
Zajistí: Ing. Matějů Václav
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

 274/2019 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 042/
GAJL/2019 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a společností STRABAG a.s., Na Bělidle 198/214, 150 00 Praha 
5, IČO 60838744. Cena díla je v celkové částce 7.243.570,03 Kč včetně DPH.
Termín: 13. 12. 2019
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 11.  12. 2019
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LINKA č. ODJ. SMĚR OMEZENÍ

600980 4:20 Hesov Dlouhá Ves Havl. Brod X k

600020 4:25 Keřkov Pohled Havl. Brod X

600290 4:25 Žižkovo Pole Česká Bělá Chotěboř X

840115 4:28 Ronov n/S. Velká Losenice Žďár n/S. X jede od 23.12.19 
do 31.12.19

600980 4:30 Hesov Dlouhá Ves Havl. Brod X k

760592 4:32 Brzkov Polná Jihlava X

840115 4:37 Ronov n/S. Velká Losenice Žďár n/S. X nejede od 23.12.19 
do 31.12.19

600320 5:11 Hesov X

600980 5:20 Hesov X

600980 5:35 D.+Č. Jablonná Brzkov Polná X

600300 5:40 Modlíkov Havl. Borová Chotěboř X

600020 5:45 Keřkov Pohled Havl. Brod X nejede od 23.12.19 
do 31.12.19

600980 5:50 Hesov Dlouhá Ves Havl. Brod X k

840105 6:05 Malá Losenice Račín Žďár n/S. S

600290 6:09 žel.st.Přibyslav X

840122 6:22 Nížkov Nové Veselí Žďár n/S. X

600290 6:23 Dvorek Šlapanov X C, m

840115 6:38 Ronov n/S. Velká Losenice Žďár n/S. X

600980 6:45 Hesov Dlouhá Ves Havl. Brod X

600980 6:50 Hesov Dlouhá Ves Havl. Brod S

840105 6:50 Malá Losenice Račín Žďár n/S. X

600290 7:00 Žižkovo Pole Česká Bělá X

600020 7:17 Keřkov Pohled Havl. Brod X

600320 7:20 Hřiště X C

600980 7:40 Č.Jablonná-zp. N

840115 7:50 Ronov n/S. Velká Losenice Žďár n/S. X

600980 8:15 Hesov Dlouhá Ves Havl. Brod X nejede od 23.12.19 
do 31.12.19

600980 9:10 Č.Jablonná-zp. N

840105 9:15 Ronov n/S. Velká Losenice Žďár n/S. X

840105 9:20 Ronov n/S. Velká Losenice Žďár n/S. + nejede 24.12.19

600290 9:20 Žižkovo Pole Česká Bělá Chotěboř X k

600290 9:25 Žižkovo Pole Česká Bělá N

600300 9:35 Modlíkov Havl. Borová Chotěboř X

840157 10:20 Ronov n/S. Velká Losenice Žďár n/S. X

840122 11:50 Nížkov Poděšín X

840105 12:07 Malá Losenice Račín Žďár n/S. + nejede 24.12.19

600980 12:30 Hesov Dlouhá Ves Havl. Brod N k

840105 12:30 Velká Losenice Račín Žďár n/S. X

600980 12:35 Dolní Jablonná Č.Jablonná-zp. X C

600290 12:40 Dvorek Šlapanov X C

840122 12:40 Nížkov Nové Veselí Žďár n/S. X

840115 12:45 Ronov n/S. Velká Losenice Žďár n/S. X

600320 12:50 Hřiště X C

Odjezdy autobusů z Bechyňova náměstí v Přibyslavi
aktuální od 15. 12. 2019

LINKA č. ODJ. SMĚR OMEZENÍ

600300 13:00 Modlíkov Havl. Borová Chotěboř X

600980 13:00 Hesov Dlouhá Ves Havl. Brod X

760592 13:15 Brzkov Polná Dobronín X

600020 13:15 Keřkov Pohled Havl. Brod X

600290 13:20 Žižkovo Pole Česká Bělá Chotěboř X

600980 13:20 Hesov X

600320 13:52 Hesov X

840122 14:10 Olešenka Nížkov X nejede 31.12.19

600980 14:15 Hesov Dlouhá Ves Havl. Brod X

600320 14:25 Modlíkov Havl. Borová Žď rec n/D. X

600020 15:08 žel.st.Přibyslav X

600980 15:15 D.+Č. Jablonná Brzkov Polná X

600290 15:27 žel.st.Přibyslav X

840115 15:30 Ronov n/S. Velká Losenice Žďár n/S. X

600290 15:30 Žižkovo Pole Česká Bělá X jede jen 31.12.19

840122 15:30 Nížkov Nové Veselí Žďár n/S. X nejede 31.12.19

600290 15:33 Dvorek Šlapanov X C, m

600300 15:37 žel.st.Přibyslav X

600300 15:42 Modlíkov Havl. Borová X m, jede jen 
31.12.19

600020 15:53 Keřkov Pohled Havl. Brod X m, nejede 31.12.19

600290 16:03 žel.st.Přibyslav X C

840115 16:05 Hřiště X

600300 16:12 Modlíkov Havl. Borová Chotěboř X m, nejede 31.12.19

600980 16:15 Hesov Dlouhá Ves Havl. Brod X nejede 31.12.19

840105 16:30 Velká Losenice Račín Žďár n/S. X

840105 16:30 Malá Losenice Račín Žďár n/S. a nejede 24.12.19

600290 16:33 Žižkovo Pole Česká Bělá Chotěboř X m

840115 17:20 Ronov n/S. Velká Losenice Žďár n/S. X

600980 17:45 Hesov Dlouhá Ves Havl. Brod X nejede 31.12.19

760592 17:47 Č. Jablonná Brzkov Polná X nejede 31.12.19

600290 18:18 žel.st.Přibyslav X nejede 31.12.19

600290 18:32 Žižkovo Pole Česká Bělá X m

840105 19:05 Hřiště X nejede 31.12.19

840105 20:35 Ronov n/S. Velká Losenice Žďár n/S. X nejede od 23.12.19 
do 31.12.19

600980 21:25 Hesov X jede jen 
v sudých týdnech

600980 22:10 Hesov Dlouhá Ves Havl. Brod X nejede 31.12.19

Vysvětlivky:
X = jede jen v pracovní dny
a = jede v sobotu a +
C = jede ve dnech školního vyučování
k = různá časová omezení podle jízd. řádu
m = jede od vlakového nádraží v Přibyslavi
N = jede v neděli
S = jede jen v sobotu
+ = jede v neděli a ve státem uznané svátky
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Dovolte mi, vážení čtenáři, krátké ohlédnutí za  lis-
topadem a  prosincem roku 2019, neboť aktivit bylo 
nespočet a naši žáci na ně s radostí vzpomínají.

Ve škole průběžně probíhají různé preventivní pro-
gramy. O tom svém napsaly děti z 5. A:

„Dne 28. 11. ve  čtvrtek v  ZŠ Přibyslav ve  třídě 5. 
A probíhal preventivní program „Nechci, díky“. Pořa-
datelky byly Eliška a  Soňa. Většinou jsme pracovali 
ve skupinkách. Bavili jsme se hlavně o škodlivých lát-
kách pro naše tělo, např. o cigaretách a energetických 
nápojích. Bylo dost překvapivé, z jakých látek se sklá-
dá cigareta (např. nikotin, radioaktivní plyny a oxid 
uhelnatý). Moc se nám celý program líbil.

Dne 28. 11. ve  čtvrtek v  ZŠ Přibyslav ve  třídě 5. 
A k nám přišla Eliška a Soňa. Měly pro nás připravený 
preventivní program „Nechci, díky“. Na začátku jsme 
hráli seznamovací hry a  kreslili jsme, co nám dělají 
nesprávné věci (alkohol, cigarety, energetické nápoje 
a přehnané používání elektroniky). Dál nám holky říka-
ly, co je v cigaretách a  energetických nápojích. Nako-
nec jsme hráli scénky, kdyby nám někdo něco nabízel, 
abychom uměli odmítnout a nepodlehnout, např. říct 
důrazné NE, ignorovat, odkládat to, nebo utéct. Nej-
víc se nám líbila hra se židlemi. Eliška nám pokládala 
různé otázky, např. kdo má rád zmrzlinu. Ten, kdo 
ji má rád, si místo vymění. Ten, kdo ji rád nemá, tak 
dál seděl. Dál se nám líbilo kreslení nesprávných věcí. 
Z programu jsme si odnesli  spoustu zajímavých věcí.

Dne 28. 11. ve  čtvrtek v  ZŠ Přibyslav ve  třídě 5. 
A  jsme měli preventivní program „Nechci, díky“. Do-
poledne přišly dvě paní - Eliška a Soňa.

Bylo to zajímavé. Nejvíc zajímavé na  tom bylo, 
z čeho se skládá cigareta.

Dne 28. 11. ve čtvrtek v   5. A proběhl preventivní 
program „Nechci, díky“. Ze Žďáru nad Sázavou k nám 
přijely dvě paní - Eliška a Soňa.

Pracovali jsme většinou ve  skupinkách a  hráli hry. 
Bavili jsme se o tom, že je nezdravé kouřit a pít alkohol. 
Dozvěděli jsme se, z čeho se skládá cigareta a jak nám 
škodí energetické nápoje. Hráli jsme scénky, při kterých 
jsme zkoušeli různé způsoby, jak odmítnout cigaretu.

Den se nám moc líbil a poučili jsme se z něj.“

V týdnu od 2. 12. do 5. 12.2019 vyjely naše družinář-
ky s dětmi na Veselý kopec u Hlinska.

Ve  středu 4. 12. jely děti z  výtvarného kroužku 
se svou vedoucí P.  Bártovou na  exkurzi do  Galerie 
v Havlíčkově Brodě.

Čtvrtek 5. 12. patřil již tradičně našim deváťákům, 
kteří připravili Mikulášský program. Žáci z 9. C byli tak 
hodní a zachytili ve svých zprávičkách hlavní momenty 
tohoto dne:

„Příprava započala týden před samotným progra-
mem pečením perníčků o pracovních činnostech. Poté 
jsme se museli domluvit, kdo bude mít jakou roli a kde 
sehnat kostýmy.

Dne 5. 12. jsme se ráno všichni sešli kolem půl osmé 
ve sklepních prostorách školy, kde jsme měli zázemí. 
Se zazvoněním jsme s velkým řevem, rachotem zvonů 
a řinčením řetězů vyšli do speciální třídy. Tam nás přá-
telsky přivítali, zapěli píseň a občerstvili nás pišingrem. 
My jsme je na oplátku neodnesli do pekla a anděl jim 
rozdal lahodné perníčky. Potom jsme se vydali do tříd 
na  první stupeň. S  prožitými zkušenostmi narůstala 
naše uvolněnost a také lepší výkony ve třídách. Všech-
ny děti byly hodné, ale některé se bály natolik, že se 
nám v pytlích rozbrečely. 

Po skončení programu jsme uklidili všechen nepořá-
dek a zašli si společně na oběd.“

Z webu naší školy jsem použila informace o dalším 
zajímavém dnu:

V pátek 6. prosince proběhl u nás ve škole den „Na-
příč školou“. Tématem byly Vánoce. Celé páteční do-
poledne se neslo v duchu tradic, zvyků a vůbec všeho, 
co s těmito krásnými svátky souvisí.

Celé projektové dopoledne bylo v režii deváťáků.
Všichni žáci školy byli náhodně rozděleni do 30 sku-

pin a takto společně celé dopoledne pracovali. Dostali 
tak možnost potkat se ve skupině s dětmi, které nejsou 
stejně staré.

Mohli tak lépe poznat sami sebe i ty druhé.
Práce to byla velmi pěkná. Nádherně fungovala 

spolupráce, vzájemná pomoc, rada, společné rozho-
dování, respekt k druhým a tolerance.

Díla (andělé z papíru, plakáty, betlém), která během 
vánočně naladěného dopoledne vznikla, zdobí nejen 
vestibul a chodby naší školy, ale také prostory radnice.

Dne 10. 12. navštívil naši školu Dale Kenworthy. 
Žáci  učitele J. Zicha a učitelky E. Němcové si tak mohli 
zkusit promluvit s rodilým mluvčím.

Ve čtvrtek 12. 12. odjeli žáci 9. A (Horský O., Beneš 
O. a Kostelník V.) reprezentovat naši školu do Havlíč-
kova Brodu na krajské kolo soutěže Mladý chemik.

13. 12. připravila školní družina a  školní klub pro 
veřejnost tradiční vánoční výstavu. Návštěvníci také 
mohli zajít do čajovny U Otakárků, kterou každoročně 
připravuje paní učitelka M. Zichová se svými svěřenci.

K vánočním svátkům neodmyslitelně patří zpívání, 
hlavně zpívání koled, konají se různé adventní kon-
certy. A  tak se poslední školní týden roku 2019 nesl 
ve znamení zpěvů vánočních i nevánočních.

V pondělí 16. 12. se celý I. stupeň zúčastnil progra-
mu skupiny Marbo, který se nazýval Zpívat nás baví.

V úterý 17. 12. odjely děti z 5. C se svou učitelkou I. 
Neubauerovou a as. L. Luncarovou zazpívat do domo-
va důchodců do Havlíčkova Brodu.

A  konečně ve  středu 18. 12. se v  divadelním sále 
naší školy konalo o  velké přestávce Vánoční zpívání 
v cizích jazycích. S nápadem přišla nová angličtinářka 
a němčinářka Eva Němcová a rozhodně tím přispěla 
k oživení a ozvláštnění výuky cizích jazyků. A navíc hud-
ba spojuje všechny národy, všechny lidi dobré vůle! 
Účastníci si mohli zazpívat anglicky, německy a rusky.

Vánoční besídky ve třídách v pátek 20. 12. ukončily 
rok 2019.

Za ZŠ PŘIBYSLAV všem do nového roku 2020 přejí 
dívky ze třídy 9. C:
 Načněme tak další rok,
 do něj přejeme šťastný krok.
 Po celý rok jenom štěstí,
 prožijte ho bez bolesti.
 Snad se vám sny vyplní
 a už budete spokojení.
(Anna T., Terka M., Lea M., Lída W., Denisa Ch., 
Andrea T.)

A k tomu všemu se připojuje
Mgr. et Mgr. Monika Linková

Zprávy ze ZŠ aneb Konec 
starého a začátek nového roku

 Den „Napříč školou“ - tématem byly Vánoce
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DRÁČCI Zprávy 
od SLUNÍČEKMilí čtenáři,

dovolte nám, abychom se vám mohli v  tomto vy-
dání Přibyslavského občasníku představit my, Dráčci.

Jsme děti z mateřské školy na Bezručově ulici. Je nás 
25 dětí a 2 paní učitelky. Máme tu čest, že jsme se vloni 
před Vánocemi mohli nastěhovat do nově vybudované nád-
herné třídy, ve které se nám moc líbí, a rádi sem chodíme. Učíme se novým věcem, 
získáváme nové zkušenosti, dovednosti, nacházíme nová přátelství a máme spoustu 
hezkých zážitků z různých akcí. O některé z nich bychom se s vámi chtěli podělit.

Jednou velice vydařenou akcí bylo odpoledne strávené ve školce společně s našimi 
rodiči, kdy jsme vyráběli lucerničky a skřítky. Poté jsme je šli společně uložit k zimní-
mu spánku do Dobré. Cesta byla dobrodružná, jelikož jsme šli neosvětlenými místy 
a svítily nám pouze naše lucerny. Většina z nás si nakonec skřítka ale odnesla domů, 
neměli jsme to srdíčko je tam nechat.

Dále jsme vyráběli netradiční ozdoby na  stromeček, kterými jsme se zapojili 
do soutěže v Kurfürstově domě, a malý betlém na výstavu na místní faře.

Také jsme podnikli výlet do Horní Krupé. Vzali jsme s sebou i kamarády z mateřské 
školy ve Stříbrných Horách. Byl pro nás připraven vánoční program, který se nám 
velice líbil. Stali se z nás herci a zahráli jsme si postavy z „Živého betlému“. Dozvěděli 
jsme se o dřívějších tradicích, z nichž některé byly novinkou i pro paní učitelky.

V naší třídě jsme si udělali také předvánoční odpoledne pro naše nejbližší, vyráběli 
jsme si s maminkami doplňky na Vánoce, mlsali s babičkou a dědou cukroví a společ-
ně zpívali koledy. Tatínkové si s námi hráli na koberci a nám se nechtělo ani domů.

A  tu nejvíc vydařenou akci si necháváme na  konec. Do  naší třídy jsme pozvali 
vzácné hosty z Klubu seniorů Pohoda. Připravili jsme si pro ně pásmo písní a básní 
s mikulášskou a vánoční tématikou. Dostali od nás ručně vyrobené vánoční svícínky 
a přáníčka. Ježíšek pro ně do naší třídy donesl stromeček a pod ním malé dárky. 
Co v nich bylo, vám neprozradíme, nevíme to totiž ani my. Také my jsme od nich 
dostali vlastnoručně vyrobené dárečky, které nás mile potěšily. Bylo to nezapome-
nutelné odpoledne, kdy radost, štěstí a dojetí byly vzájemné a my na toto setkání 
rádi vzpomínáme.

Vám všem bychom chtěli do nového roku popřát, abyste byli zdraví, šťastní a spo-
kojení. A rozdávali kolem sebe lásku, úsměv a radost, protože to je k nezaplacení.

Krásné dny vám všem přejí děti z Dráčků 
a třídní učitelky Klementová a Slámová

V naší třídě je 24 předškoláků, kteří se v  letošním 
školním roce připravují na vstup do ZŠ.

Ještě před Vánocemi jsme s dětmi zažili mnoho zajíma-
vého. V listopadu jsme jeli do Horáckého divadla v Jihlavě 
na pohádku „O Perníčkovi“, ve vánoční dílně si děti společně s ro-
diči vyrobili adventní svícen na vánoční stůl. Touto cestou bychom chtěli poděkovat  
keramičce paní Janě  Březkové za ochotu a čas, který věnovala naší třídě. Za dvě 
odpoledne si děti odnášely domů svícen, který určitě ozdobil vánoční stůl.

Naše poděkování také patří p. uč. Marii Zichové a 9. A. ze ZŠ za ochotu spolu-
pracovat s naší třídou. Připravili si pro děti EVVO program na Den stromů,  a také 
jsme navštívili přírodopisný kabinet v ZŠ s názornými ukázkami na téma Moje tělo 
a zdraví. Doufáme, že v této spolupráci budeme pokračovat.

Měsíc prosinec v MŠ byl bohatý na akce - Návštěva Mikuláše se svojí družinou 
(také 9. A)překvapila ne- jednoho předškoláčka, na faře jsme si prohlédli výstavu 
betlémů, navštívili jsme knihovnu a městské muzeum. V našem kostele se rozezněly 
vánoční písně a koledy, děti a jejich učitelé ze ZUŠ za námi

přišli s  vánočním koncertem. Celá třída byla provoněná vanilkovými rohlíčky, 
které si děti samy vytvořily. No a  také nás navštívil Ježíšek, který děti obdaroval 
stavebnicemi a hračkami.

V novém roce se těšíme, že budeme pokračovat ve cvičení v tělocvičně ZŠ. Také 
navštívíme kostel, kde si prohlédneme již tradičně jesličky s Ježíškem.

I nadále bychom rády spolupracovaly s rodiči a prarodiči našich dětí. Děkujeme 
p. Loužeckému, že si udělal čas a přišel nám ukázat výrobu papírového draka a přislí-
bil i ukázku pletení velikonoční pomlázky. Pan Dostál nás dovezl na Pilák - děkujeme 
za ochotu.

Na závěr chceme popřát všem dětem i dospělákům do nového roku 2020 hodně 
zdraví, štěstí a úsměvu.

Třídní učitelky  Alena Strašilová a Eva Vopršalová
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2. 1. po mši svaté biblická hodina na faře
3. 1. 18. 00 setkání mládeže 18+ na faře
4. 1.  13.00 sraz koledníků Tříkrálové sbírky na faře

18.00 Tříkrálový koncert v sále fary
5. 1. 9.00 – 12.00 farní káva na faře
7. a 13. 1.  16.00 – 17.30 setkání dětí od předškolních do 6. třídy na faře (2 skupiny)
8. a 22. 1. 16.30 Keramický kroužek na faře
9. 1. 19.00 Modlitby otců na faře
11. 1. 20.00 – 21. 00 adorace v kostele
17. 1. 19.00 setkání mládeže 13+  na faře
18. 1. 9.00 mše svatá v DPS 
19. 1. 16.00 ekumenická bohoslužba
20. 1. 17. 00 – 19.00 misijní klubko dětí na faře
25. 1. 20.00 – 21.00 adorace v kostele
31. 1. 19.00 setkání mládeže 13+ na faře

Srdečně vás všechny zveme na připravované akce v lednu 2020. Aktuální informa-
ce 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. Je možné, že u některých dlouhodobě plánovaných akcí může dojít 
ke změnám v jejich konání. 

Mgr. Pavel Sandtner
administrátor farnosti Přibyslav

faře

Život v přibyslavské 
farnosti

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 lednu?
13. 1. 2020 – V knihovně si můžeme i hrát
Setkání  – Výrobky se zimní a tématikou, písničky, říkadla

za maminky z KVC Harmonie
Zuzana Šrámková

HARMONIE
MATEŘSKÉ CENTRUM

V sobotu 30. listopadu jsme v budově Starého špitálu uspořádali již tradiční pro-
dejní Vánoční výstavu. A že bylo zase z čeho vybírat. Od adventních věnců a jiných 
dekorací, přes perníčky, keramiku, koření a čaje, šperky a jiné, až po dřevěné hračky. 
Letošní rok se nám podařilo oslovit spoustu nových prodejců, takže jsme byly spo-
kojené s velkým výběrem pro nakupující.

Pro malé návštěvníky bylo připraveno malování na obličej a dílničky, kde si děti 
mohly vyrobit a odnést domů například sněhuláka nebo andělíčka z korálků. Ani 
maminky nebo babičky nepřišly zkrátka, profesionální nalíčení jim poskytly dvě 
úžasné vizážistky.

A nebyla by to pravá vánoční atmosféra bez koled, cukroví a vánočního punče.

Všem nakupujícím a prodávajícím děkujeme a přejeme krásné a pohodové Vánoce 
a do nového roku 2020 štěstí, zdraví a spokojenost.

Vendula Klementová

Vánoční výstava ve Starém špitále
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Milí čtenáři, dovolte mi malé ohlédnutí za aktivitami, které proběhly v naší Místní 
skupině během posledních týdnů roku 2019:

Ve čtvrtek 21. listopadu jsme společně s dárci krve, členy ČČK a hosty shlédli 
velice podařené divadelní představení divadelního souboru Furiant -  Drahé neteře.

V sobotu 30. listopadu 2019 jsme se stejně jako v předchozích letech věnovali 
dětem na Vánoční výstavě KVC Harmonie. Děti s velkou trpělivostí tvořily drátěné 
ozdoby, papírového sněhuláka a vánoční stromeček. 

Na posledním letošním kroužku Červenokřižáčků v sobotu 14. prosince 2019 
jsme si společně hráli, kreslili a vyráběli náramky přátelství. Uvařili jsme si dětský 
punč a  ochutnali vánoční cukroví. Vyhlásili jsme a  odměnili 3 nejaktivnější Čer-
venokřižáčky roku 2019 – vyjadřujeme jim tak poděkování za  svědomité plnění 
povinností Červenokřižáčka a účast na akcích ČČK. Samozřejmě pomáhali i ostatní 
Červenokřižáčci, a proto jako dárek dostali výlet za sportovní zábavou a dobrým 
jídlem, na který vyrazíme začátkem roku 2020.

Na závěr mi dovolte poděkovat organizacím, bez jejich fi nanční podpory by se 
naše Místní skupina ČČK Přibyslav nemohla rozvíjet – jsou to:
 – Město Přibyslav

– SC METAL spol. s r.o., Přibyslav
– ACO Industries k. s., Přibyslav
Za podporu také děkuji Oblastnímu spolku ČČK Havlíčkův Brod a dále všem ak-

tivním členům ČČK Přibyslav, především paní Anně Šnýdl Doubkové, Evě Kučerové, 
Evě Chudárkové, Iloně Loužecké a slečně Janě Hrubé.

Přejeme vám krásný nový rok 2020 a těšíme se na setkání!
Za MS ČČK Přibyslav 

Kristýna Loužecká
mscckpribyslav@seznam.cz

www.cckpribyslav.cz
facebook.com/cckpribyslav

PF 2020

 Vánoční výstava Starý Špitál  Divadlo pro dárce krve

 Vánoční kroužek Červenokřižáčků

Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod

Místní skupina 
ČČK Přibyslav
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Nastal ten správný čas věnovat pár řádků občanům seniorského věku, kteří se schází 
pravidelně každý týden v klubovně DPS a společně tvoří seniorský klub Pohoda. Jejich od-
hodlání přijít za jakéhokoliv počasí, se zdravotními neduhy a na jakoukoliv akci, zapojovat 
se, tvořit a předávat své zkušenosti, mi dodává pocit smysluplnosti tam, kde se ho občas 
z profesního hlediska nedostává. Tam, kde se právě nemohu hnout z místa přes nespolu-
pracující občany či orgány, vím, že se rozhodně posunu v přítomnosti milých starších dam 
a dvou vytrvalých penzistů. Těší mě, že naše setkání jsou poklidná a důstojná a vytváří 
prostor nejen pro zážitkové akce a seberealizaci, ale hlavně pro sounáležitost. Nezůstat 
ve stáří sám, ale vyjít mezi lidi, podělit se o své trápení nebo jen načerpat nové informace, 
to je jedním z předpokladů udržení dobrého duševního zdraví po co nejdelší dobu. A o to 
se snažíme pravidelnými úterními schůzkami, které tematicky přizpůsobujeme danému 
období, tvoříme, čteme, seznamujeme se s aktuálním děním u nás, ale i ve světě, těšíme 
se z vystoupení dětiček MŠ i žactva ZUŠ, účastníme se odborných přednášek, luštíme, 
opékáme nebo jen vzpomínáme a povídáme. Zkrátka děláme, co nás baví. 

Vypadá to jako jedna velká radost, ale samozřejmě takové radosti přináší i spoustu 
starostí od organizace po samotnou realizaci. Ale pokud máte tým, který je „v POHODĚ“, 
dá se vše zvládnout. Letošní rok jsme měli poněkud zatěžkávací, neboť klub opustily dvě 
dlouhodobé členky a pár dalších s ohledem na nepříznivý zdravotní stav již nemůže klub 
navštěvovat. Zrušili jsme tak pondělní schůzky a pár jedinců přešlo ke skupině úterní, 
další nové dámy se přidaly. Nutno podotknout, že klub tvoří převážně dámy v letech. 
Jistě mi odpustí, když zmíním průměrný věk klubu 77 let. S tím, že třetinu tvoří členové 
klubu nad 80 let věku. Což je úctyhodné a o to víc obdivuhodné. V klubu se schází k 20 
seniorům, někteří s chodítky a berlemi či s naslouchadly a díky rozmanitým aktivitám si 
všichni během klubového roku přijdou na své. 

Jelikož jsme se od konce října věnovali převážně tvoření z přírodnin a výrobě dárků pro 
děti, bylo pro nás příjemnou odměnou vystoupení dětí z MŠ, které jsme 3. 12. navštívili 
ve třídě Dráčků,  a tím tak měli možnost zavítat i do prostor přístavby MŠ. Paní učitelky 
s dětmi nachystaly krásný program včetně občerstvení a vánoční nadílky, a tím tak při-
spěly ke zpestření života našich seniorů, kteří byli akcí nadšení. Stejně tak 17. 12. při 
předvánočním posezení klubu nám uspořádali koncert žáci ze ZUŠ se svými učiteli, kteří 
také přispěli k novým zážitkům a hezkým vzpomínkám. Všem zmiňovaným, ale i ostatním 
jako je město, kolektiv PS, KZMP a dalším, kteří jakkoli pomáhají při realizaci akcí klubu 
seniorů, děkuji. Vám, milé návštěvnice a milí návštěvníci klubu, děkuji za přízeň a úsměvy 
na vašich tvářích a přeji vám, abyste i v roce 2020 nacházeli sílu a radost ve společném 
setkávání. Ať vám zdraví slouží!

Lenka Vaverková
vedoucí klubu

Klub seniorů Pohoda

Stalo se 5. prosince 2019 na přibyslavské radnici a my byli při tom, jak to 
dokumentují fotografi e pana Z.  Krčála. Z  ničeho nic se na  naší předvánoč-
ní besídce objevili dva vyslanci pekla. Jednu chvíli to dokonce vypadalo, že si 
někoho odnesou s sebou. Ale nakonec se všechno v dobré obrátilo. Ukázalo 
se totiž, že jsou na špatné adrese. Přibyslavské peklo se otevřelo pro všechny 
hříšníky až po setmění a tihle dva popletové přiletěli za světla už ve 14.00 hodin. 
Tak se nakonec všem moc omlouvali a  jako odškodné jsme od nich dokonce 
dostali sladký dárek. V příjemném prostředí zasedacího sálu jsme si pak spo-
lečně poseděli, abychom někteří nabrali síly na předvánoční úklid, nákupy nebo 
pečení. Ale i  to už je minulostí, stejně tak jako Vánoce nebo začátek nového 
roku. Doufám, že jste volné dny prožili ve zdraví a pohodě. Jistě se už těšíte, 
co jsme pro vás připravili. V lednu se sejdeme v kulturním domě ve čtvrtek 16. 
1. ve 14.00 hodin, abychom strávili příjemné odpoledne s českými písničkami. 
A také si naplánujeme náš tradiční maškarní rej, který proběhne v únoru. Přesný 
termín si přečtete na stránkách Přibyslavského občasníku nebo v naší spolkové 
vývěsce. Přeji vám hodně zdraví, zdraví a ještě jednou hlavně zdraví. Jménem 
celého výboru naší organizace se na vás těší

Věra Schusterová
předsedkyně SPCCH ČR ZO Přibyslav 

Když se čerti rojili…
(svaz invalidů informuje)

KAM VOLAT V URČITÝCH SITUACÍCH VE MĚSTĚ?
• nesvítí veřejné osvětlení … 724 019 182 (Hana Mikulincová)
• nefunguje rozhlas … 604 334  747 (Radek Havlíček)
• nefunguje kabelová TV … 720 511 730 (servis TKR - Jiří Večeřa)  
• nefunguje internet … 720 511 730 (servis TKR - Jiří Večeřa)
• je překážka na cyklostezce … 724 019 182 (Hana Mikulincová)
• je poškozená dopravní značka ve městě nebo v obci …
 569 430 831  (Václav Matějů)
• je přeplněný kontejner, přistavení kontejneru na bio odpad …
 569 430 824 (Martin Firla)
• poplatky za popelnice … 569 430 820 (Jana Krejčová)

• informace o programech KTV a platby … 569 430 834 (Petra Holubová)
• městské byty, poruchy … 569 430 827 (Hana Srbová),
  569 430 828 (Ludmila Benešová)
• odchyt pobíhajících psů … 604 334  747 (Radek Havlíček)
• hlášení městského rozhlasu … 569 430 811 (Edita Ouvínová)
• problémy s doručením Přibyslavského občasníku … 569 484 257 (KZMP)
• příspěvky do Přibyslavského občasníku … 569 484 36 1 (redakce PO)
• odpadové hospodářství (skládka TKO, kompostárna) …
 722 183 366 (Jan Trdý)
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Milí čtenáři, návštěvníci knihovny a příznivci KZMP, je mi ctí vás přivítat v novém 
roce. Pevně věřím, že jste všichni vykročili tou správnou nohou a bude vás provázet 
jen štěstí a zdraví. A vlastně nejen to – celým rokem vás provede i velké množství 
kulturních akcí, které pro vás chystáme.

V  prosinci jsme započali výstavo u betlémů a  vánočních ozdob (do  6. ledna), 
rozsvítili vánoční strom, společně jsme zakončili Divadelní Přibyslav 2019, mohli 
jste zajít do  kina na  animovanou pohádku i  na  fi lmový klub s  dobrou muzikou, 
v kulturním domě jsme se i příjemně naladili vánočním koncertem. V knihovně jsme 
si povídali s dětmi z MŠ, malé děti z KVC Harmonie obdaroval anděl a taky proběhla 
tvořivá dílna. A mimo to se uskutečnilo velké množství akcí všude ve městě – vánoční 
výstavy, živý betlém, zpívání koled apod. I v adventním čase tak bylo z čeho vybírat.

První lednovou sobotu se koná tradiční Tříkrálová sbírka a Tříkrálový koncert. 
Všem dárcům patří veliký dík. 

V pondělí 6. ledna bude ukončena výstava betlémů i ozdob a s tím i soutěž o nej-
hezčí vánoční ozdoby. Vyhlášení vítězů proběhne ve čtvrtek 9. ledna v 10 hodin 
dopoledne v Kurfürstově domě. Pokud by se vítězové nestíhali dostavit, ať nezoufají 
– odměna na ně v infocentru samozřejmě počká.

V sobotu 11. ledna od 17 hodin budeme v kině promítat báječnou animovanou 
komedii „Tajný život mazlíčků 2“. Bude to legrace, určitě přijďte. Vstupné je 60 Kč.

V pondělí 13. ledna dopoledne se v knihovně opět sejdou maminky s malými 
dětmi, ať už členky KVC Harmonie, nebo i ostatní, v rámci setkání „V knihovně si 
můžeme i hrát“. Těšíme se na všechny. 

V sobotu 18. ledna od 14 a 15:30 hodin si nenechte v kulturním domě ujít lout-
kovou pohádku „U  Křemílka a  Vochomůrky“ v  podání Přibyslavských pimprlat. 
Vstupné je pouhých 20 Kč.

V pátek 24. ledna odpoledne se bude v knihovně konat tvořivá dílna. Moc se 
na všechny těšíme, pomůcky jsou pro vás nachystány a výrobek si odnesete domů.

O týden později – v sobotu 25. ledna se můžete těšit na první fi lmový klub v no-
vém roce! Nenechte si ho ujít v kulturním domě – od 19:30 vás čeká úžasný kanad-
ský dokumentární fi lm „Antropocén: Epocha člověka“ a od 21:00 dobrá muzika 
v podání hudebního projektu „STINKA“. 

První únorovou neděli v 19 hodin se v kulturním domě bude konat dlouho avi-
zovaný zábavný pořad Haliny Pawlowské „Manuál zralé ženy“. Lístky v předprodeji 
mizely poměrně rychle, těšíme se tedy na plný dům. 

V  našem infocentru také zakoupíte lístky na  „Úsměvy Uršuly Klukové“, které 
uvedeme v kulturním domě v sobotu 8. února od 19 hodin. Paní Uršulu doprovodí 
nejen písničkami i oblíbený Pepa Štross. 

V infocentru v Kurfürstově domě získáte také vstupenky na vystoupení písničkáře 
Vojty K. Tomáško – v předprodeji za 100 Kč. Pan Tomáško vystoupí v KD v sobotu 
7. března. 

A  v  únoru nás konečně čekají v  KD „Deštivé dny“ – představení Divadla Un-
gelt s Richardem Krajčem a Davidem Švehlíkem v hlavních rolích. Už nyní je téměř 
vyprodáno.

Pěkný leden plný pohody vám přejí všichni zaměstnanci KZMP.

Markéta Šrutková, knihovnice

V novém roce

Milí malí luštitelé, v  novém roce jsem se rozhodla pro nový formát luš-
tění. Připraveno pro vás bude do  června šest křížovek, jejichž tajenky vám 

dají dohromady celou větu, kterou hledáme. Kdo v červnu zašle na náš e-mail 
kzmpribyslav@email.cz nebo donese do knihovny na papírku znění všech šesti ta-
jenek, získá odměnu. A od července budeme pokračovat – správné znění hledaných 
tajenek poté donesete v prosinci a odměna vás opět nemine. 

Věřím, že luštění pro vás nebude složité a bude vás bavit ☺ Těším se v červnu 
na správnou tajenku. 

Křížovka – doplňte názvy literárních děl
1.  Bohumil Říha: O letadélku … 
2.  Astrid Lindgrenová: Děti z …
3.  Betty MacDonaldová: Nanynka a …
4.  Karel Čapek: Devatero …
5.  J. K. Rowling: Harry Potter a Tajemná …

Dětské 
 luštění

Intermezzo je italský termín, označující něco „vloženého mezi“. V hudbě předsta-
vuje buď mezihru, nebo častěji drobnou hudební skladbu. Takových miniatur za-
znělo nemálo 12. prosince na hudebním podvečeru přibyslavské pobočky Základní 
umělecké školy J. V. Stamice v Havlíčkově Brodě. 

Někteří žáci na jeviště kulturního domu přivedli své rodiče, a tak posluchači po-
znali, jak se v přibyslavských rodinách muzicíruje. 

Drobné hudební skladby publikum slyšelo od dětí, které s aktivním hraním na hu-
dební nástroje nebo sólovým zpěvem teprve začínají a s rozechvěním prožily své 
první veřejné vystoupení, ti starší již předvedli své pokroky. 

Adventní koncert otevřel i zakončil ředitel školy Jindřich Macek. Zprvu vystoupil se 
svým synem shodného jména, který hraje na málo častý hoboj, o fi nále se postaral 
s dcerou, houslistkou Leou. Oba potomky doprovodil na  loutnu. Uprostřed kon-
certu na akordeon virtuózně zahrála vedoucí přibyslavské pobočky Jitka Baštová.

Text a foto: Ivo Havlík

Adventní intermezzo mladých 
hudebníků

 Z nástrojů na Intermezzu převažovaly akordeony a flétny
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Divadelní Přibyslav 2019
V sobotu 7. prosince jsme slavnostně zakončili 36. ročník přehlídky ochotnických 

divadelních souborů Divadelní Přibyslav 2019. Loutkový soubor Přibyslavská pim-
prlata si na závěr přehlídky připravil Čertovskou pohádku s andělskou nadílkou pro 
malé návštěvníky. Poté následovalo vyhodnocení přehlídky a předání cen divákům 
a souborům.

Letos bylo prodáno 30 kusů permanentek, ke  kterým diváci obdrželi kartičku 
s  termíny jednotlivých představení, po  posledním představení orazítkované kar-
tičky odevzdali a tyto byly vhozeny do osudí. Losovalo se za přítomnosti ostatních 
návštěvníků v sále přímo na jevišti kulturního domu.

Cenu Nejvěrnějšího diváka 2019 obdržely:
1. místo Emílie Veselá
2. místo Alena Hladká 
3. místo Jitka Škaredová

Poté následovalo předání cen souborům pod názvem Cena úsměvu 2019. Jedná 
se o  hlasování diváků, kteří po  zhlédnutí jednotlivých představení měli možnost 
udělit svůj hlas. Pokud byli spokojení, vhodili do  schránky usměvavého smajlíka, 
pokud ne, potom vhodili smajlíka smutného.

Letošní přehlídky se zúčastnilo 11 souborů, z toho byly tři soubory přibyslavské. 
Odehráno bylo 12 představení pro malé i dospělé diváky. Návštěvnost letošního 
ročníku byla opravdu skvělá, do kulturního domu zavítalo 1655 diváků.

Oceněnými soubory jsou:
4. místo - zvláštní cenu obdržel soubor ATD Jihlava za představení „Na Vánoce ráno“,
3. místo DS Nové Veselí za hru „Poprask na laguně“,
2. místo DS Havlíček Škrdlovice za komedii „Líný Kuba, holé neštěstí“,
1. místo obsadil přibyslavský DS Hadrián, který si po delší odmlce připravil před-
stavení na  motivy ruské pohádky, které ochotníci nazvali „Jak dědeček Hříbeček 
bohatýra napravil“.

Na závěr jsme všem souborům poděkovali za účast na přehlídce, divákům za věr-
nost a Kraji Vysočina za fi nanční podporu.

Vážení čtenáři, přeji vám za KZM Přibyslav klidný vstup do roku 2020 a těším se  na 
shledanou na našich dalších kulturních akcích.

Zdeňka Valnerová

Vážení spoluobčané města Přibyslav a okolních obcí,
dovolte mi, abych touto cestou srdečně poděkovala především Vám všem, kteří 

jste společně s námi putovali s Josefem a Marií již posedmé do Betléma, do města 
Davidova za „Ježíškem“, a že jste v tomto předvánočním shonu našli čas a společně 
s dětmi za námi do farní stodoly přišli. Velkou radost nám opět udělaly rozzářené 
dětské oči, jak pozorně i rozpačitě sledovaly vystoupení.  Vždyť bez vaší přítomnosti 
a těch rozzářených dětských očí by naše konání nemělo žádného významu.

Ráda bych touto cestou poděkovala paní ředitelce Kulturního zařízení města Při-
byslav paní Zdeňce Valnerové, která si letos náš malý projekt vzala pod svá křídla 
a  našemu přibyslavskému panu faráři magistru Pavlu Sandtnerovi za  poskytnutí 
prostor farní stodoly. 

Dále bych ráda poděkovala našim sponzorům, kterými jsou: město Přibyslav, Aco 
Industries, fi rma NEUFE s.r.o., Apoly, s  r.o., akciová společnost Amylon, pizzerie 
NONNO a Květinka paní Havlíčkové a v neposlední řadě příspěvková organizace 
Kulturní zařízení města Přibyslav, která nám také zajistila publicitu a zapůjčila do-
bové kostýmy.

Velké poděkování patří také do Dobré u Přibyslavi za půjčení oslíka „Jarmila“, který 
se stal miláčkem přítomných dětí, a soukromému zemědělci z Olešenky za zapůjčení 
oveček, z kterých byly děti opět nadšené.

Samozřejmě velké díky dětské hudební skupině scholička z přibyslavské farnosti, 
dětem z naší přibyslavské školky, mladému kováři a našemu panu zvukaři a všem 
organizátorům, kteří se na našem malém projektu jakkoli podíleli za jejich ochotu, 
čas a nasazení – byli jste opět všichni úžasní.  

Poděkování také patří našim děvčatům zajišťující pro vás po celé adventní odpo-
ledne občerstvení, maminkám a babičkám, které nám napekly vánoční cukroví a sen-
zační vánočky, a našim účinkujícím,  především dětem za jejich projevenou odvahu.

A v neposlední řadě poděkování patří Marušce Blažíčkové, která připravila pro 
naše děti dílničky, které byly opět velice úspěšné. 
Děkuji, že jste za námi přišli a přeji všem požehnaný rok 2020

Irena Rezničenková

„Živý Betlém rok 2019“
– tento příběh, který se dávno stal, je pořád stejný, chovejme 
se tak, aby byl pro naše děti, ale i pro nás stále nezapomenutelný

Stopa se udržovat nebude

Ani v letošní zimě běžkaři nemohou počítat se strojovým vyjížděním stopy na cyk-
lostezce Přibyslav - Sázava. Radlici pro údržbu stopy město již nevlastní, v  málo 
sněžných zimách nebyla dostatečně využitá a vyjetí stopy v úzkém pruhu staré že-
lezniční tratě nebylo tak snadné, jako tomu je na širých pláních Žďárských vrchů 
a  v  okolí Nového Města na  Moravě. Přesto se 10,5 km dlouhá cyklostezka, která 
začíná na parkovišti před železničním nádražím v Přibyslavi a má obratiště na hor-
ním konci obce Sázava, těší oblibě vyznavačů úzkých prkýnek.

Text a foto: Ivo Havlík

Uzávěrka příštího čísla 20. 1. do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 31. 1. 2020)
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Památkáři vzdali hold zedníkům z Dolní Jablonné
Územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Telči vydalo knihu 

Lidová architektura v Kraji Vysočina - Zděné stavby 19. století. 
Publikaci “otevírá” památkově chráněný dům usedlosti čp. 13 v České Jablonné, 

místní části města Přibyslav. Nádherný dům, který je dnes kulturní památkou, v roce 
1852 v České Jablonné postavil vynikající zednický mistr Václav Benc z Dolní Jab-
lonné. Právě jemu autor knihy Ivan Minář vzdává hold v kapitole Zednická rodina 
Benců v horním Posázaví. 

Vybudovali 50 domů ve 23 vesnicích
“Zednický mistr Václav Benc (1823-1896) a jeho syn Josef Benc (1862-1952) byli 

ve své době zřejmě jedni z nejúspěšnějších venkovských stavitelů v regionu. 
V  době největšího rozkvětu své činnosti údajně zaměstnával starší z  nich až 

60 zedníků. S jistotou lze dnes určit přes 50 jimi realizovaných staveb ve 23 vesnicích 
mezi Havlíčkovým Brodem a Žďárem nad Sázavou, vzdálených až 10 km od jejich 
domovské Dolní Jablonné. 

Datace, které se dochovaly na průčelích více než poloviny domů, spadají zejména 
do 50. - 80. let 19. století. Jedná se tedy o díla Václava Bence, který jako autorizovaný 
stavitel a mistr zednický bývá podepsán i na plánech. Jeho syn Josef údajně kvůli ne-
dorozumění s vlivným zákazníkem nezískal koncesi a měl proto pouze funkci políra 
a na plánech býval uveden jako kreslič. Václav Benc pracoval až do pozdního věku, 
neboť některé plány nesou dataci 1896, tedy roku, kdy zemřel. Jeho syn tak převzal 
fi rmu v době, kdy největší stavební konjunktura na venkově utichala a navíc se začal 
měnit vkus stavebníků,” píše Minář.

Šablony skončily v železném šrotu
Výrazným prvkem Bencových staveb je štukově zdobené průčelí s dvojicí profi lo-

vaných říms, mezi něž je vložena stylizovaná balustráda. 
“Výzdobu údajně prováděl sám mistr Benc. Výzdoba jednoho domu mu trvala 

dva týdny, dle svědectví pamětníků mu při práci za horkých letních dní stínily čerstvě 
usekané břízky připevněné k lešení,” uvádí Minář a dodává, že Jan Benc, vnuk Josefa 
Bence, mu potvrdil, že šablony byly až do 50. let minulého století uloženy na půdě 
jejich domu v Dolní Jablonné, odkud je posléze vyhazovali do starého železa. Formy 
byly z masivního plechu. Jeho děd si je nechával vysekávat u kováře.

Bencovy štíty chátrají a mizí
Minář spočítal, že v Dolní Jablonné Václav Benc postavil osm domů (čp. 1, 2, 3, 

4, 9, 10, 12, 17), v České Jablonné pět (čp. 1, 3, 5, 13, 24), ve Dvorku dva (čp. 153 
a 404), ve Hřištích nejméně dva (čp. 2 a 17), v Poříčí jeden(čp. 16), v Malé Losenici 
asi patnáct, v Nových Dvorech šest, v Žižkově Poli čtyři, další jeho stavby jsou v Kněž-
ské, Macourově, Olešence, Pohledu, Šachotíně, Šlapanově, Vysoké, Ždírci, Smilově, 
Bukové, Špinově, Malé Losenici, Matějově a v jiných vesnicích. 

Za  výtvarně nejcennější výzdobu badatel považuje štít domu čp. 10 v  Nových 
Dvorech, ten však byl vloni zbořen. Čtyři půlkruhová okna ve štítě lemoval nápis 
“RAC O PANE UCHRANIT TENTO DUM A RAC BYTI PRI NEM A NEOPUST HO”. 

Druhý nápis s křesťanskou výzvou “WZDY TENTO DUM OCHRANUJ JEZISI MUJ” 
se dosud nachází na štítě bývalého hostince v Nových Dvorech. 

Široko daleko nejschopnější venkovský stavitel
Mimořádně zajímavý dům stojí v  Hrbově s  čp. 39, reliéf sv. Floriána doplňuje 

 Bencův dům čp. 1 v Dolní Jablonné z roku 1896

 Bencův dům čp. 13 v České Jablonné z roku 1852, dnes památkově chráněný. Zde se 19. led-
na 1883 narodila spisovatelka Františka Kolářová-Vlčková a dům “přivedla” do české literatury.

dvojice mořských panen.
Ivan Minář shrnuje: “Dílo zednické rodiny Benců, a  zejména stavitele Václava 

Bence, představuje významný fenomén nejen v rámci horního Posázaví, ale celého 
Kraje Vysočina. Jednalo se totiž o  zřejmě nejschopnějšího venkovského stavitele 
v širokém okolí.”

Žel, množství Bencem kvalitně zdobených štítů nenávratně chátrá a každý rok 
nejeden zmizí. Řada architektonicky cenných domů byla zbourána a na  jejich zá-
kladech byly postaveny jiné, nebo krásné štuky jsou oklepány a fasáda je nahozena 
brizolitem.

Text a foto: Ivo Havlík
(Knihu lze vypůjčit v Městské knihovně Přibyslav)

Podle serveru AccuWeather se v prvním lednovém týdnu dočkáme větších mrazů 
a hustějšího sněžení, poté se však oteplí. Obleva vydrží až do poloviny ledna, kdy 

BUDE LEDEN BÍLÝ? se začne zatahovat. V posledním lednovém týdnu se opět přižene hustější sněžení 
a nižší teploty, které ale na přelomu ledna a února opět stoupnou až na 7 stupňů.

Panoramatický záběr Ivo Havlíka zachytil slabě zasněženou vesnici Hřiště, na ob-
zoru je kulturní památka - kostel sv. Víta v Havlíčkově Borové.
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Nebývalou atrakcí Vánoc v Přibyslavi před 121 lety byl první ofi ciální příjezd vlaku 
do města. Historická událost se odehrála 22. prosince 1898 (ve zkušebním, neveřej-
ném provozu byla trať od 1. října 1898). 

K letošní železniční “revoluci” patří skutečnost, že od třetí adventní neděle si ces-
tující na přibyslavském nádraží Českých drah již nekoupí jízdenku. Uhradit jízdné 
musí on - line doma prostřednictvím počítače nebo na nástupišti ve svém  mobilním 
telefonu. Pokud tak neučiní, lístek mu až ve vlaku prodá průvodčí.

Nový způsob České dráhy představují tímto sdělením: Jízdenku ve formátu PDF 
si můžete vytisknout na své tiskárně nebo ji při kontrole ve vlaku můžete zobrazit 
na svém přenosném elektronickém zařízení - např. na monitoru notebooku, nebo 
ji můžete předložit zobrazenou na svém mobilním telefonu ve formě zobrazeného 
obrázku PNG s 2D kódem. U vnitrostátních jízdenek můžete také místo vytištěné 
jízdenky sdělit pouze kód transakce, který naleznete na jízdence vpravo dole nad 
grafi ckým kódem. V případě, že při nákupu vnitrostrátní jízdenky v e-shopu zadáte 

číslo In Karty, pak při kontrole ve vlaku stačí průvodčímu předložit jen In Kartu.

Historickou změnu národní dopravce vysvětluje pokrokem v elektronizaci veške-
rého platebního styku a v jeho případě rovněž poklesem tržeb po razantním snížení 
ceny jízdného. Zaměstnávat prodavače jízdenek na menších nádražích se již nevy-
platilo, nízký rabat z prodeje mzdu nepokrýval.

Jízdenky na železnici měly různou podobu, v poslední době se tiskly přímo na ná-
draží, starší generace pamatuje malé kartičky z hnědého kartónku, které pro celé 
Československo výhradně tiskla speciální tiskárna ve slovenském městě Vrútky v Ži-
linském kraji. Neplatnost jízdenky znehodnocovali průvodčí vlaku jejím proštípnutím 
kleštěmi.

Od  15. prosince 2019 nastává také jedna provozní změna. Cestují z  Přibyslavi 
může z vlaku v Brně opět vysednout až na hlavním nádraží. Největší vlaková výluka 
v historii moravské metropole trvala celý rok.

Text a foto: Ivo Havlík

V pokladně Českých drah po 121 letech zhasli

 V pokladnách na železničním nádraží v Přibyslavi v sobotu 14. prosince 2019 
navždy zhasli. Jízdenky do vlaku se v Přibyslavi prodávaly bez jednoho týdne 121 let.

 Železniční doprava v horním Posázaví se datuje od 22. prosince 1898, 
snímek zachytil průjezd vlaku Keřkovem.

Kdo by neznal lidovou píseň, ve které se zpívá: “Jaké 
je to hezké dva kováři v městě, dva a dva kováři na ryn-
ku, jeden může kovat a druhý milovat ša a šafářovic 
Andulku”.

Kovárny v Přibyslavi však vzaly za své, a co jich bylo! 
Z kovářského rodu pochází i bývalý starosta města Jan 
Štefáček. Řemeslo na příslovečný hřebík pověsil Josef 
Novotný. Když rodovou kovárnu v Olešence vyklízel, 
našel v ní i svázané ročníky kovářských časopisů.

Město ovšem už kováře zase má. Práce se ujal dvaa-
dvacetiletý Petr Štáfl , prasynovec českého malíře a gra-
fi ka Otakara Štáfl a, jehož pozdně středověká dřevěná 
chalupa v Havlíčkově Brodě je dnes národní kulturní 
památkou.

Vyučil se i zlatníkem
Uměleckému řemeslu se vyučil v Třebíči, absolvoval 

kratší praxi ve Francii a ke kovářské maturitě ještě při-
dal zcela protikladnou profesi zlatníka!

Živého buchara, jak ho ve  veršované povídce Le-
šetínský kovář v  roce 1883 zobrazil Svatopluk Čech, 
Petr Štáfl  nepředstavuje. Muž drobnější postavy více 
než silou vyniká umem bušit kladivem přesně a s ci-
tem. Umělecké kovářství právě takový grif vyžaduje.

Kovárnu má v  Uhrách, od  ní vidí Přibyslav jako 
na dlani. V rodné chalupě přestavěl stodolu, v ní stojí 
výheň a dmychadlo a kovadliny, leží tam různě těžká 
kladiva všeho druhu s  topůrky hodně ohmatanými, 
na svém místě jsou kovářské kleště, babky, zápustky, 

Petr Štáfl do Přibyslavi vrátil kovářské řemeslo

průbojníky, sekáče, vratidla, hřebovnice, rohatiny, 
utínky, pilníky, měřidla, probíjecí a tepací desky. Ven-
ku je složena fůra kovářského uhlí, jezdí pro něj 
do Šlapanova.

“Práce mám tolik, že větší zakázky mohu přijmout 
s předstihem delším než jeden rok,” říká mladý muž, 
který do Přibyslavi vrátil prastaré řemeslo.

Text a foto: Ivo Havlík
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Jelen a jeho přátelé se po úspěšném prvním ročníku vrátí 16. května 2020 do Při-
byslavi. Na domácí festival kapely Jelen přijali pozvání stále populárnější Mirai, cha-
rismatický Voxel s  kapelou, slovenská písničkářka Sima Martausová, nebo nové 
uskupení na české hudební scéně Martyho banda, která letos absolvovala s Jelenem 
podzimní klubové turné. Sestavu na louce pod přibyslavským zámkem doplní zpě-
vačka Kateřina Marie Tichá.

„Původně jsme se nechtěli opakovat a měli v plánu nechat si naše domácí vystou-
pení třeba až na další roky, ale souhra okolností nás donutila přemýšlet a nakonec se 
i pustit do organizace již v roce 2020. Prvním impulsem byla přání našich fanoušků, 
kteří nás přemlouvali, že chtějí do Přibyslavi přijít nebo přijet hned za rok, protože 
se jim u nás líbilo. Další důležitou roli sehráli také kolegové z branže - Mirai. Jsou to 
naši kamarádi, potkávali jsme se celý rok na festivalech, a často do rána hráli na ho-
telových pokojích na kytary. Až nás takhle jednoho večera napadlo, že je pozveme 
k nám do Přibyslavi a oni nás na jejich domácí festival do Frýdku – Místku. Potom 
už stačilo do  skládající se mozaiky zasadit ostatní vystupující, které máme u  nás 
v kapele moc rádi, a festivalový večer dostal svoji konečnou podobu,“ říká houslista 
Jelenů Martin Kasal.

„Vstupenky jsou v prodeji na www.ticketportal.cz. Novinkou je vstupné pro děti 
do 10 let zdarma, vytvoření dětského zábavního koutku a možnost přespání ve sta-
nech. Více informací najdete na  webu kapely Jelen nebo Facebooku,“ doplňuje 
informace Ondřej Málek, člen Jelenů.

Těšíme se na vás!

Za pořadatele: Libor Jaroš

Jelen & přátelé se po roce vrátí 
do Přibyslavi

V České republice se nacházejí dva hasičské prapory z Volyně, historické oblasti, 
která mezi lety 1791 a 1918 ležela v hranicích ruského impéria, od roku 1991 je 
součástí samostatné Ukrajiny. 

Volyň patří  mezi jedno z prvních území osídlených Slovany. Rozprostírá se na se-
verozápadě Ukrajiny mezi řekami Pripjať a Západní Bug. 

Ve sbírkách ústředního hasičského muzea v Přibyslavi je opatrován prapor čes-
kých hasičů obce Huleč, byl tam vyšit v roce 1908. 

Druhý prapor byl vyšit v roce 1901 v obci Volkov a  je uschován v Regionálním 
muzeu Karla Aloise Polánka v Žatci. 

Obě vzácné vlajky při poválečné repatriaci do vlasti svých prarodičů vzali s sebou 
volynští Češi.

Kdo to byli? - „Jako z Irska putují také z Čech tisícové a tisícové, aby v nejisté dálce 
hledaly skývu chleba,” napsal v roce 1867 v Národních listech Jan Neruda ve feje-
tonu o početných skupinách Čechů odjíždějících kolonizovat zaostalou volyňskou 
gubernii carského Ruska.

Emigraci domluvil Palacký s carem
Většina emigrantů pocházela ze severních a východních Čech, tedy z krajů, které 

byly v roce 1866 zpustošeny prusko-rakouskou válkou. 

Emigraci rok po  této válce vyjednal František Palacký s  carem Alexandrem II. 
na Všeruské etnografi cké výstavě v Moskvě.

Češi na  Volyni vynikali především v  umění hospodařit, ale příkladem místním 
„mužikům” byli také v požární ochraně. 

Pravdu měl komentář Hasičských rozhledů, který v roce 1913 napsal: „V české 
osadě na Volyni požár jest velmi řídkým hostem a zmůže-li se někdy z podřízenosti 
služebníka na pána, pak nepanuje dlouho, neboť Češi v takovém případě mají vždy 
vodu při ruce, hasící nářadí v pořádku a každý snaží se uplatniti své síly - od školáka 
až po vetchého starce”.

Většina hasičů odešla na frontu
V českých obcích na Volyni byly před druhou světovou válkou 103 hasičské sbory 

a  vybudovány byly 42 zbrojnice. Uvádí to Václav Kačírek v  publikaci Čeští hasiči 
na Volyni.

Generál Ludvík Svoboda ve válečných pamětech Z Buzuluku do Prahy píše, že 
na jaře 1944 se do Čs. armádního sboru v SSSR přihlásilo 12 tisíc volyňských Čechů 
z celkového počtu 45 tisíc. Většina branců byla členy sborů dobrovolných hasičů, 
a proto jim nebylo obtížné prodělat vojenský výcvik. 

Jeden z těchto bojovníků, Jiří Hofman, vypočítal, že přes 2100 volyňských Čechů 
ve válce s fašistickým Německem padlo, nejvíc jich vykrvácelo na Dukle.

Osudy Čechů na Volyni byly velmi dramatické, až kruté. Mnoho lidské krve tam 
proteklo v občanské válce po Říjnové revoluci a ve dvou světových konfl iktech. Mezi 
lety 1917 a 1991 se na Volyni vystřídalo 14 politických režimů.

Text a foto: Ivo Havlík

V přibyslavském hasičském muzeu 
je vzácný prapor z Ukrajiny

 Prapor hasičů volyňské obce Huleč patří mezi nejcennější archiválie hasičského muzea 
v Přibyslavi. Na snímku si ho prohlíží Jiří Votava, dobrovolný hasič z Hřišť, místní části Přibyslavi.

BETLÉMY Z HLÍNY

Ve skutečném Betlémě Vánoce trvají celý rok. V keramické dílně na Bechyňově ná-
městí v Přibyslavi byly dlouhé přibližně měsíc. V adventním čase byl ateliér zaplněn 

betlémy. Všechny byly z hlíny, kterou na hrnčířském kruhu uhnětly ruce umělecké 
keramičky Jany Březkové. Text a foto: Ivo Havlík
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SPORTOVNÍ HALA PŘIBYSLAV – VSTUP VOLNÝ 

18. 1. 2020 PŘEBOR VYSOČINY MLADŠÍCH ŽAKŮ 09:00-14:00 

23. 2. 2020 LIGA VYSOČINY ELÉVŮ 09:00-13:00 

SPORTOVNÍ HALA NOVÉ VESELÍ – VSTUP VOLNÝ 

12. 1. 2020 LIGA VYSOČINY MUŽŮ 08:00-17:00 

   
 

DĚKUJEME PARTNERŮM: 

    

Zápasová sezona 2019/2020 zakončila svou první 
polovinu a  tak je čas na bilancování. Neskromně lze 
říci,  že náš oddíl v  průběhu letošního roku omládl, 
zkrásněl a navíc nabral na kvalitě. Omládl díky šestnác-
tičlenné základně dětí a zkrásněl díky devíti děvčatům 
v této základně.  Na nás, kteří už bohužel nemůžeme 
přispět ke zlepšení ani jednoho ze dvou předchozích 
parametrů, zbyla úmorná snaha na vylepšení výsledků 
hry samotné a nechám na váženém čtenáři, aby po-
soudil, jak se nám toto v polovině sezony daří. 

V  letošním roce jsme, stejně jako v  roce loňském, 
přihlásili do soutěží hned čtyři družstva mužů. Naším 
hlavním cílem je postup do krajské soutěže, kterému 
jsme přizpůsobili i  nasazení do  jednotlivých soutěží. 
Děkujeme všem hráčům klubu, že souhlasem s  pře-
skupením soutěží dali přednost zájmům oddílu nad 
vlastním komfortem!

Družstvo TJ Sokol Přibyslav „A“ (Matějů Václav, Slota 
Zdeněk., Stehno Vladislav., Pertl Josef, Kamarád Pro-
kop) vede tabulku regionální respektive okresní soutě-
že první třídy bez porážky s deseti vítězstvími.  Lídrem 
družstva je Václav Matějů, který stojí zároveň v  čele 
úspěšnosti hráčů, nemilosrdně drtíc soupeře ostrým 
topspinem z  forhendu i  bekhendu, se stoprocentní 
bilancí výher. Záda mu kryje Zdeněk Slota se svým le-
gendárním bekhendovým „sloťákem“ (rozuměj – pří-
mý bekhendový úder největší razance do nejnepřed-
pokládanějšího místa stolu, po kterém můžete jít míč 
pouze sebrat) s 94 % úspěšností. Třetí nejlepší bilanci 
v družstvu a zároveň bezkonkurenčně nejvíc naběha-
ných kilometrů za  hracím stolem má J. Pertl (68 %), 
ničíc soupeře nejen pohybem a  herní jistotou, ale 
i emotivními komentáři. Družstvo pak s padesátipro-
centní úspěšností doplňují Vláďa Stehno, tedy pokud 

má zrovna ploténky na správném místě a benjamínek 
družstva Prokop Kamarád.

Družstvo TJ Sokol Přibyslav „B“ hraje, po přeskupe-
ní soutěží v  letošním roce regionální soutěž II. třídy. 
Na rozdíl od „A“ družstva už utrpělo, při absenci svých 
opor jednu porážku, přesto ale vede RS II o čtyři body 
před Malčí „A“. V tomto týmu se střídá více hráčů. Ta-
bulku produktivity „B“ družstva vede Martin Kamarád 
s 89 % úspěšnosti a taktikou „dobrý servis musí na II. tří-
du stačit, víc hrát neumím – vykaž se sám“, skvělých 71% 
úspěšnosti drží Marek Bednář s impozantními bochán-
ky ze střední vzdálenosti a osypkami z „materiálových“ 
hráčů. Zdeněk Kerbr drtí svých 68 % soupeřů citlivou 
rukou a přísným čopem. Milým překvapením soutěže 
je Ota Benc ml. se 67% úspěšností, kdy dokazuje, že 
nemusí být v oddíle jenom zdrojem dobré nálady, kte-
rým neustále, bezesporu je, ale i tvůrcem hry. Nejeden 
divák už ho nazval „Přibyslavským“ Timo Bollem, zatím 
tedy jen díky jeho levé ruce a če-
lence, kterou čas od času nosí, 
ale náznaky, že tomu bude i pro 
jeho hru, tu v této sezoně jsou. 
Zkušenosti „B“ družstvu dodává 
střídající Vladimír Dolák starší 
(86 %) a energii Prokop Kama-
rád (63 %).

„C“ družstvo v regionální sou-
těži III. třídy vede tabulku stejně 
jako naše „áčko“ bez jediné po-
rážky. Přibyslavští hráči taktéž 
vévodí tabulce individuálních 
pořadí této soutěže, kdy první 
Jan Thomayer má s jedinou po-
rážkou úspěšnost 96 %, druhý 

Stolní tenis v Přibyslavi v polovině sezony 2019/2020 Michal Mach 93% a pátý Jakub Filip 89%. Tým vede 
nestor družstva Zbyněk Melichar (64 %) a  doplňují 
na střídání Höfer Tomáš (88 %) a Ota Benc ml. (92 %).

Posledním družstvem, hrajícím taktéž třetí třídu, 
je družstvo TJ Sokol Přibyslav „D“.  Roman Šrámek 
a  Josef Moštěk se ujali družstva, které slouží hlavně 
k zapracování mládeže do soutěží dospělých. V sou-
časnosti za  něj nastupují Pavel Körber, Jakub Flekal, 
Lukáš Stehno, Matěj Šrámek a Štěpán Kamarád. Při-
byslavské déčko je  kolo před polovinou soutěže na de-
vátém místě z dvanácti účastníků soutěže

Děti se také účastní krajských dětských turnajů, ale 
o těch zase někdy jindy.

Vážení příznivci stolního tenisu, všechny aktuální 
výsledky a  rozpis zápasů a  další data letošní sezony 
naleznete na  http://stis.ping-pong.cz. Těšíme se 
na Vaši návštěvu na našich zápasech. Přijďte ochutnat 
i vy atmosféru bojů o postup a podpořit naše hráče!

Vladislav Stehno, předseda oddílu
Martin Kamarád, vedoucí B mužstva, tiskový mluvčí

 Na návštěvě v Havlíčkově Brodu - z archivu redakce PO
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Nikoli do jiného fotbalového klubu, ale z dorostenecké kategorie do mužské letos 
přestoupí hrotový hráč SK Přibyslav Jakub Bačkovský. Odchovanec přibyslavské 
kopané, syn starostky obce Žižkovo Pole a příležitostné pomezní rozhodčí Dagmar 
Bačkovské ještě vloni nastupoval v obou týmech - dorosteneckém i dospělých. Tam 
i tam se zapsal mezi kanonýry. V jednom utkání se dokonce trefi l čtyřikrát. Kéž by tak 
přesnou mušku průbojný útočník na pravém křídle nacházel i v jarním kole přeboru 
Kraje Vysočina. Přibyslavské mužstvo by více vstřelených gólů potřebovalo.

Text a foto: Ivo Havlík

 Snímek Ivo Havlíka Jakuba zachytil v utkání proti Ledči nad Sázavou, na záběru je vlevo. 

Jakub Bačkovský přestupuje
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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

 Upozorňujeme návštěvníky, že na kulturních a sportovních akcích budou pořizovány fotografie, video a audio záznamy 
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 Upozorňujeme návštěvníky, že na kulturních a sportovních akcích budou pořizovány fotografie, video a audio záznamy 
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Tvořivá dílna v knihovně 
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leden 2020
KZM Přibyslav
I N F O R M U J E

– od 1. ledna 2020 Halina Pawlowská - Manuál zralé ženy/předprodej Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. ledna 2020 Úsměvy Uršuly Klukové s písničkami P. Štrosse/předprodej Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. ledna 2020 Vojta K. Tomáško/předprodej Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. ledna 2020 Kostymérna – otevřena/viz plakát Kulturní dům KZM Přibyslav
– od 1. ledna 2020 Tradiční i netradiční vánoční ozdoby/výstava Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. ledna 2020 Kouzlo betlémů/výstava Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 3. ledna 2020 v 18.00 h. Setkání mládeže na faře – 18+ ŘK fara ŘKF Přibyslav
– 4. ledna 2020 od 13.00 h. Tříkrálová sbírka Město Přibyslav Město Přibyslav
– 4. ledna 2020 v 18.00 h. Tříkrálový koncert ŘK fara ŘKF Přibyslav
– 7. ledna 2020 v 16.00 h. Setkání dětí na faře – 5 až 13 let ŘK fara ŘKF Přibyslav
– 8. ledna 2020 v 16.30 h. Keramický kroužek na faře ŘK fara ŘKF Přibyslav
– 6. ledna 2020 v 16.00 h. Tradiční i netradiční vánoční ozdoby/ukončení výstavy Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 9. ledna 2020 v 10.00 h. Tradiční i netradiční vánoční ozdoby/vyhlášení soutěže Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 11. ledna 2020 v 17.00 h. Tajný život mazlíčků 2/fi lm pro děti Kulturní dům KZM Přibyslav
– 13. ledna 2020 od 8.30 h. V knihovně si můžeme i hrát Kurfürstův dům KVC Harmonie, KZM Přibyslav
– 13. ledna 2020 v 16.00 h. Setkání dětí na faře – 5 až 13 let ŘK fara ŘKF Přibyslav
– 16. ledna 2020 od 13.00 h. Bezplatná Alzheimer poradna Radnice města Mě Ú Přibyslav
– 16. ledna 2020 od 14.00 h. Zpíváme si pro radost/pro členy SPCCH Kulturní dům SPCCH ČR ZO, KZM Přibyslav
– od 16. ledna 2020 Jan Exnar – Sklo, obraz Janáček galerie Janáček galerie
– 17. ledna 2020 v 19.00 h. Setkání mládeže na faře – 13+ ŘK fara ŘKF Přibyslav
– 18. ledna 2020 v 9.00 h. Mše svatá v DPS Sál DPS ŘKF a PS Přibyslav
– 18. ledna 2020 od 9.00 h. Přebor Vysočiny mladších žáků Sportovní hala SK JUVENIS Přibyslav
– 18. ledna 2020 v14.00, 15.30 h. U Křemílka a Vochomůrky/Přibyslavská pimprlata Kulturní dům KZM Přibyslav
– 20.  ledna 2020 ve 12.00 h. Uzávěrka únorového čísla Přibyslavského občasníku Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 20. ledna 2020 v 17.00 h. Společné setkání Misijního klubka ŘK fara ŘKF Přibyslav
– 22. ledna 2020 v 16.30 h. Keramický kroužek na faře ŘK fara ŘKF Přibyslav
– 24. ledna 2020 v 19.00 h. Veřejné zasedání Pastorační a ekonomické rady farnosti ŘK fara ŘKF Přibyslav
– 24. ledna 2020 od 14.30 h. Tvořivá dílna v knihovně Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 25. ledna 2020 v 19.30 h. FK –Antropocén: Epocha člověka/fi lm; Stinka/koncert Kulturní dům KZM Přibyslav
– 30. ledna 2020 od 16.00 hodin Koncert žáků Koncertní sál ZUŠ žáci ZUŠ J.V. Stamice HB, pob. Přibyslav
– 31. ledna 2020 v 19.00 h. Setkání mládeže na faře – 13+ ŘK fara ŘKF Přibyslav
– 1. února 2020 v 17.00 h. Willy a kouzelná planeta Kulturní dům KZM Přibyslav
– 2. února 2020 v 19.00 h. Halina Pawlowská - Manuál zralé ženy Kulturní dům KZM Přibyslav
– 8. února 2020 v 19.00 h. Úsměvy Uršuly Klukové s písničkami P. Štrosse Kulturní dům KZM Přibyslav


