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Z Městského úřadu Přibyslav
V září se v Přibyslavi konal již dvacátý ročník výstavy 

mlékárenských výrobků. Děkuji všem pracovníkům 

města Přibyslav, kteří se na zdárném průběhu této 

akce podíleli. Městský úřad Přibyslav připravuje 

výběrové řízení na dodavatele elektrické energie 

a zemního plynu pro město Přibyslav, jeho příspěv-

kové organizace a obchodní společnost. Výsledky 

výběrového řízení budou známy v listopadu 2011. 

V uplynulém období jsme provedli vyznačení ně-

kolika parkovacích míst v Ronově nad Sázavou 

z důvodu lepšího zajíždění linkových autobusů na 

zastávku. V říjnu připravujeme umístění doprav-

ního radaru v obci Dobrá. 

Ing. Josef Moštěk, tajemník MÚ

Odbor výstavby
Rekonstrukce budovy č. p. 242 na ulici Tyršova 
(stará mateřská školka). V polovině měsíce srpna 

bylo vydáno stavební povolení pro stavbu rekon-
strukce mateřské školky Přibyslav, Tyršova 242. Celý 

pozemek příslušející ke školce je oplocen, východně 

za budovou je zahrada o nezastavěné ploše cca 1122 

m2. Stavební pozemek i zahrada je v majetku města. 

Budova má jedno podzemní podlaží – sklep, dvě 

podlaží nadzemní, sedlovou střechu ukončenou ma-

lými valbami, krytinu tvoří dožilé eternitové šablony. 

Je postavena v tradiční zděné technologii, dřevěné 

konstrukce ve sklepě a částečně i v přízemí jsou napa-

deny dřevomorkou. Vstup i vjezd do původní školky 

a na zahradu byl pouze z ulice Tyršova, kterou tvoří 

silnice I. třídy č. 19. Po obhlídce budovy bylo zjištěno, 

že vyžaduje celkovou rekonstrukci a úpravu dispo-

zičního řešení tak, aby v jedné části přízemí mohla 

vzniknout bytová jednotka a ve druhé části přízemí 

bylo umístěno technické zázemí školkové třídy – výdej 

jídla a jídelna. Ve II. nadzemním podlaží pak vznikne 

vlastní školková třída pro 24 dětí včetně sociálního 

zařízení pro děti a sociálního zázemí pro učitelky. 

Jako součást rekonstrukce je nutné vyměnit střešní 

krytinu, vyspravit nahnilé části pobití střechy a pro-

vést nově veškeré rozvody včetně topení. Je třeba 

vyměnit okna, dveře, zateplit podlahy, půdu i celou 

budovu tak, aby odpovídala dnešním standardům. 

V rámci rekonstrukce mateřské školky se provede 

i nový přístup a příjezd ke školce z vedlejší ulice 

Tržiště. Ukončen bude obratištěm, které může 

sloužit i jako krátkodobé parkování pro osobní au-

tomobily, pokud rodiče vozí děti do školky auty. 

Příjezd bude sloužit zároveň i jako přístup pro pěší 

a pro zásobování školky jídlem – dovoz obědů. Pří-

stup k bytové jednotce zůstane původní – z chod-

níku ulice Tyršova. Projektovou dokumentaci 

vypracovala fi rma Drupos – projekt v.o.s., Příčná 260, 

Havlíčkův Brod, zodpovědný projektant Ing. Václav 

Bártl. Stavební povolení nabylo právní moci dne 

3. 9. 2011. 
Miloš Šimek, vedoucí OV

Odbor hospodářsko-správní
Rozpočet města Přibyslav. Zastupitelstvo města 

na 9. veřejném zasedání dne 31. 8. 2011 schválilo 

rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu města na rok 

2011. Rozpočtové příjmy města po tomto rozpoč-

tovém opatření dosáhly 93 773 924 Kč a výdaje 

98 325 924 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří fi -

nancování (převod zůstatku fi nančních prostředků 

na běžném účtu z loňského roku a převod z vlast-

ních fondů hospodářské činnosti). 

V následující tabulce je uvedeno plnění rozpočtu 

města k 30. 8. 2011

(v Kč) Rozpočet 
po 

změnách

Výsledek 
od počátku 

roku

% 
plnění

PŘÍJMY 93 773 924  62 080 931 66,2
1. daňové 50 944 900 39 287 047 77,1

2. nedaňové 2 120 418 1 648 813 77,8

3. kapitálové 963 339 934 443 97,0

4. přijaté 
dotace

39 745 267 20 210 628 50,8

VÝDAJE 98 325 924 65 414 641 66,5
1. běžné 41 865 603 21 563 903 51,5

2. kapitálové 56 460 321 43 850 738 77,7
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Daňové příjmy dosahují 77 % rozpočtovaných 

daňových příjmů.  

Na celkových výdajích se 67 % podílí kapitá-

lové výdaje ( na pořízení dlouhodobého majetku) 

a 33 % běžné výdaje.

Finanční plán hospodářské činnosti předpokládá 

na rok 2011 výnosy ve výši 19 957 000 Kč a náklady 

ve výši 10 400 120 Kč. 

Výnosy a náklady hospodářské činnosti města 

k 30. 8. 2011 jsou uvedeny v tabulce. 

(v Kč) Výnosy Náklady Hospodářský 
výsledek

Lesy 556 600 274 987 281 613

Skládka 8 369 156 3 907 789 4 461 367

Sportovní 
zařízení

393 797 -1 426 395 223

Správa 
majetku

1 330 605 498 036 832 569

Kabelová 
televize

2 745 477 1 017 459 1 728 018

Všeobecná 
správa

68 326 27 805 40 521

Pronájmy 1 921 519 0 1 921 519

Celkem 15 385 480 5 724 650 9 660 830 

Ztráty a nálezy – dne 16. 9. 2011 bylo nalezeno-

jízdní kolo. Je možné si jej vyzvednout na podatelně 

MÚ Přibyslav. 

Ing. Zdeňka Teclová, vedoucí OHS

Pečovatelská služba Přibyslav
V průběhu měsíce září a října budou i nadále ve Stře-

disku pečovatelské služby probíhat odborné stáže, 

kterých se zúčastní na základě Dohody o zajištění 

odborné stáže pečovatelky z Pečovatelské služby 

ze Žďáru nad Sázavou. Náplní jejich odborné stáže 

je seznámení se s pracovištěm a přímá péče o kli-

enty – vždy za přítomnosti naší pečovatelky.

Ve středu 14. září jsme navštívily 1. Veletrh posky-

tovatelů sociálních služeb, který se uskutečnil v kul-

turním domě Ostrov v Havlíčkově Brodě. Veletrhu 

se zúčastnili jak poskytovatelé sociálních služeb 

z Havlíčkova Brodu, Žďáru nad Sázavou a okolí, 

tak i jednotlivé fi rmy, nabízející zdravotnické po-

třeby a rehabilitační a kompenzační pomůcky. Pří-

nos této návštěvy pro naši práci spatřuji především 

v navázání kontaktů s jednotlivými poskytovateli 

sociálních služeb a výměně zkušeností.

Dne 14. září jsme také navštívily v odpoledních 

hodinách klienty umístěné v Domově pro seniory 

v Havlíčkově Brodě, kde jsme se setkaly s vřelým 

přijetím ze strany klientů i personálu. Pečovatelky 

uskutečňují tyto návštěvy za klienty umístěnými 

v domovech důchodců nebo na oddělení dlouho-

době nemocných zhruba 4x ročně. 

Dne 15. září se pracovnice Pečovatelské služby 

Přibyslav v rámci vzdělávání zúčastnily školení na 

téma „Restriktivní opatření v sociálních službách“. 

Školení bylo zaměřeno na vymezení pojmu „restrik-

tivní opatření“, na práva klientů dle Listiny základ-

ních práv a svobod, na povinnosti poskytovatele 

sociální služby plynoucí ze zákona a na stanovení 
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hranic mezi restrikcí a ochranou. Přínosné pro 

pečovatelky byly zejména různé příklady z praxe 

dalších poskytovatelů sociálních služeb.

V rámci týdne sociálních služeb, který vyhlásila 

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, na 

den 15. 10. 2011 uspořádáme DEN OTEVŘE-
NÝCH DVEŘÍ Pečovatelské služby Přibyslav. 
V rámci tohoto dne bude představena Pečova-

telská služba Přibyslav a její služby, ve spolupráci 

s Českým klubem nedoslýchavých HELP a SPEK-

TRA v.d.n. bude probíhat výstava kompenzačních 

a rehabilitačních pomůcek a ve spolupráci s ob-

čanským sdružením Zdravá Vysočina se uskuteční 

preventivní zdravotní vyšetření. Bližší informace na 

samostatném letáčku. Všichni jste srdečně zváni!

Martina Veselá, DiS., vedoucí PS

Odbor životního prostředí
Oznámení občanům o možnosti kácení dřevin. 
Město Přibyslav plánuje v době vegetačního klidu, 

tj. po 15. říjnu, provést kácení několika stromů v ka-

tastrálním území města a v jeho místních částech. 

Vyzýváme občany, kteří by měli zájem o kácení 

jednoduššího charakteru za cenu dřeva, aby kon-

taktovali odbor životního prostředí, Mgr. Ludmilu 

Řezníčkovou, tel. č. 569 430 825 nebo 731 153 324. 

V případě, že občan bude mít zájem o pokácení 

stromu za cenu dřeva, bude s ním sepsána dohoda 

o provedení práce. Město Přibyslav přistupuje 

k tomuto kroku z důvodů úspor městských pro-

středků. 

Opakované upozornění na udržování pozemků 
ve vlastnictví občanů a organizací
Upozorňujeme občany města Přibyslav a jeho 

místních částí, že je povinností každého vlastníka 

pozemků mimo jiné o tento pozemek pečovat tak, 

aby se z něj nešířily plevelné druhy rostlin. Každý je 

povinen podle zákona o rostlinolékařské péči udr-

žovat pozemky v řádném stavu tak, aby nedochá-

zelo k šíření plevelných nebo invazivních rostlin. 

Realizace komplexních pozemkových úprav v ka-
tastrálním území Dolní Jablonná.
Pozemkový úřad v Havlíčkově Brodě obdržel dotaci 

na realizaci polní cesty C1 (do Kobylskýho) a na 

realizaci protierozního a příkopu P2. Termín zahá-

jení prací na realizaci těchto úprav se předpokládá 

na jaře roku 2012. Tímto opatřením se vyřeší část 

problematických lokalit v Dolní Jablonné z hlediska 

usměrnění odtoku povrchových vod. 

Mgr. Ludmila Řezníčková, vedoucí OŽP

Odbor správy a údržby
Začátek měsíce září byl ve znamení mlékáren-

ských dnů. Tak jako každý rok pracovníci míst-

ního hospodářství připravili sklepení pod radnicí, 

tribunu a další zázemí pro konání mlékárenských 

dnů včetně ohňostroje. Byla dokončena údržba 

zelených ploch ve městě Přibyslav i jeho částech. 

Na základě provedené kontroly byly vyplaceny 

fi nanční prostředky za údržbu zeleně všem sborům 

Seznamuji veřejnost s jednáním pracovní skupiny Pro-

gramu regenerace městské památkové zóny Přibyslav, 

které se konalo v úterý 9. 8. 2011 se schůzkou členů u 

kostelní věže a pak pokračovalo v kanceláři starosty 

města Přibyslav. Byla provedena prohlídka části věže, 

která se právě rekonstruuje (provádí fi rma Lubomír 

Mach z Velké Losenice). Pak se komise přemístila k hro-

bům u památníku padlých z I. a II. světové války na ná-

městí. Hroby i s památníkem byly restaurovány ke dni 

5. srpna. Všechny náklady uhradila Ruská federace.

Do programu regenerace městské památkové zóny 

byla přihlášena pouze kostelní věž, fi nanční prostředky 

už jsou jisté. V rozpočtu města Přibyslav je rezervováno 

2 620 000 Kč pro projekty a vlastní práce.

Komise souhlasí:
s opravou (restaurováním) 3 dveří (1 kovových - 
a 2 dřevěných) ve věži u kostela

na základě návrhu pana Ladislava Hladíka jednat o re-- 
gistraci cihlového švédského pomníku z doby třicetileté 

války nacházejícího se mezi Hesovem a Uhrami do rejs-

tříku nemovitých kulturních památek. Komisi byl před-

ložen nákres tohoto pomníku s technickým popisem, 

který vypracoval v roce 1999 PhDr. Oldřich Málek

s návrhem pana Ladislava Hladíka osadit tabulky - 
k významným objektům Přibyslavi (například k lípě na 

náměstí před zdravotním střediskem, ke švédskému 

památníku, k soše „Matky“)

se záměrem odstranit zával ve štole pod farou (k roz-- 
pravě ke štole: v rámci programu báňského typu se 

prováděl průzkum v souvislosti s možným odvodněním 

zatopených sklepů u domů na náměstí, ale bylo zjištěno, 

že zatopené sklepy nemají souvislost se závalem ve štole; 

průzkum provedla jihlavská společnost Geomin)

s další regenerací věže- 
se záměrem oprav (čištění) soch sedící dívky, kamene - 
přátelství, piety, sochy Karla Havlíčka Borovského, 

sousoší v areálu zámku v Přibyslavi.

Komise byla seznámena s těmito hotovými projekty:
byla provedena nová dlažba a úprava zeleně u kostela- 
štola pod farou byla prohlášena dne 16. 6. 2010 nemo-- 
vitou kulturní památkou a dostala rejstříkové číslo

Informace z památkové komise a o revitalizaci věže
byla provedena dlažba na farním dvoře- 
byly opraveny hospodářské budovy u fary- 
byly provedeny drobné práce na budově starého špi-- 
tálu (oprava soklu a omítek)

byl zakoupen model městské památkové zóny (vyho-- 
tovili jej studenti Střední průmyslové stavební školy 

v Havlíčkově Brodě)

byly provedeny opravy křížů v Ronově nad Sázavou, - 
Utíně a památník v Dolní Jablonné.

Několik poznámek z revitalizace kostelní věže v Přiby-

slavi. Oplocení a uzavření staveniště bylo nutné z důvodu 

bezpečnosti. První akcí bylo postavení vysokozdvižného 

výtahu, který umožnil přepravu osob a materiálu do výše 

věžní báně. Báň věže je očištěná tlakovou vodou a nově 

natřená. Vše bylo provedeno na závěsných lanech, horo-

lezeckým způsobem. Oplechování věžní báně je v dob-

rém stavu a nebyla nutná oprava. Byla rekonstruována 

celá podlaha v úrovni hodinového stroje hrubými hob-

lovanými fošnami s mezery mezi prkny. Dodavatel zajistil 

nadzvednutí hodinového stroje, jeho zpětné osazení 

a uvedení do provozu. Dřevěná bedna, která chránila 

hodinový stroj, bude nahrazena novou prosklenou skříní 

a návštěvníci tak uvidí hodinový stroj v jeho celé kráse 

a funkčnosti. Obdobně byly opraveny i ostatní podlahy 

v úrovni zvonů i nad nimi. Opravy stupňů na schodiš-

ťových ramenech zajišťuje subdodavatel truhlářských 

prací. Jsou dokončeny opravy a repliky téměř na všech 

schodištích. Instalována jsou nová zábradlí. Jsou prove-

deny tesařské práce na vazební soustavě věže. Unikátní 

byla výměna poškozených trámů dne 17. srpna. Báň věže 

byla hevery nadzvednuta jen o několik málo centimetrů. 

Ze země tuto operaci nebylo možné zaregistrovat. Věž 

je nyní již srovnána. Opětovné zaměření by to mělo 

potvrdit. Zpráva o této události se objevila v regionálním, 

celostátním tisku a v hlavních zprávách televize Nova. 

V září se pracuje na venkovním přístupovém schodišti, 

na zpřístupnění „lucerny“ pomocí speciálních žebříků, 

na zadláždění prvního patra nad klenbou podchodu 

věže. Pro měsíc říjen je počítáno s kompletní rekonstrukcí 

elektro rozvodů a vnitřním osvětlením.

Jan Štefáček, starosta města

Co se děje na obcích?
V Uhrách, Dvorku a v Hřištích pomalu fi nišují velké 

investice Vodovod Dvorek – Uhry – Hřiště a kanalizace 

ve Dvorku a Uhrách. V obcích Uhry a Dvorek je zároveň 

prováděna  celková oprava komunikace v obcích. Věříme, 

že úsek mezi obcemi Dvorek a Uhry bude opraven 

v příštím roce vlastníkem komunikace. Situace v obci 

Hřiště, která je v nejhorším stavu ze všech integrovaných 

obcí, je podstatně komplikovanější. Zejména horní 

část obce trpí při přívalových deštích vodou, která je 

splavována z polí nad obcí. Stávající dešťová kanalizace 

není v dobrém stavu a povrchová voda již naprosto 

„rozebrala“ povrch návsi. S vodoprávním úřadem 

jsme konzultovali možnosti opravy některých úseků 

kanalizace, ale ten nedoporučil dělat do stávajícího stavu 

jakékoliv zásahy bez projektové dokumentace. Je jasné, 

že se celý problém bude muset řešit ve Hřištích jako celek. 

Tedy, ne zrovna v časově optimistickém výhledu. Zdá se, 

že se nám alespoň podařilo dohodnout s Pozemkovým 

úřadem, že budou ve Hřištích zahájeny v nejbližším 

možném termínu pozemkové úpravy, které mohou 

napomoci řešení problémů, které počínají v extravilánu 

obce. V této chvíli bude provedena na návsi ve Hřištích 

pouze oprava povrchů, která pomůže obyvatelům Hřišť 

překlenout období do nutné komplexní rekonstrukce.

V příštím roce dojde k prvnímu konkrétnímu výstupu 

pozemkových úprav (kromě vytyčení hranic a scelení 

pozemků), a to ke stavbě protipovodňových opatření 

spojených se stavbou cesty v katastrálním území Dolní 

Jablonná v celkové rozpočtované ceně 16 mil. Kč 

z protipovodňových prostředků MZe. Zároveň 

se snažíme o prosazení opravy cesty Dolní Jablonná 

– Dvorek z prostředků SZIF. V tomto směru děkuji za 

spolupráci paní Krejčové a panu Janu Henzlovi, kteří této 

realizaci výrazně napomohli. 

V obcích Dobrá a Keřkov se dlouhé roky neinvestovalo 

do komunikací z důvodů možné realizace splaškové 

kanalizace. Dnes je zřejmé, že v nejbližších letech bude 

výstavba kanalizace limitována nedostatkem fi nančních 

prostředků. Proto došlo v Dobré k poptávkovému řízení 

na projektanta chodníku podél komunikace I. třídy. Rada 

nakonec projektanta pro zhotovení projektu neschválila 

a pověřila mě zadat studii na vypracování řešení, 
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UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY 
ŠKOLNÍ JÍDELNY
Žádáme strávníky, kteří odebírají obědy ve školní 
jídelně do jídlonosičů, aby dodržovali dobu výdeje 
obědů, a to od 11:00 – 11:30 hod. a v této době 
nevstupovali do jídelny. Umožní tím pracovnicím 
pečovatelské služby plynulé naložení jídlonosičů 
pro klienty pečovatelské služby do auta. Děkujeme 
za pochopení. 

Martina Veselá, DiS., vedoucí Pečovatelské služby 
Přibyslav 

Jana Rasochová – vedoucí Školní jídelny

dobrovolných hasičů v obcích, TJ Keřkov a SK Při-

byslav, se kterými byla uzavřena smlouva o dílo na 

údržbu zelených ploch. Všem děkuji za spolupráci. 

Na kraj Vysočina byla zaslána závěrečná zpráva 

o vyúčtování k poskytnutí dotace na údržbu veřejné 

zeleně na veřejných prostranstvích v průjezdních 

úsecích obcí podél silnic II. a III. třídy. Jedná se o pruh 

travnatého pozemku bezprostředně sousedícího 

s vozovkou v šíři do 1m od značky „Obec“ po značku 

„Konec obce“. Na základě schválených podkladů 

bude městu poskytnuta dotace ve výši 11 130 Kč. 

V současné době probíhá úklid spadaného listí 

a likvidace náletových dřevin. Pracovníci místního 

hospodářství provedli a dále budou pokračovat 

s úklidem podél komunikace a údržbou zeleně 

v trase cyklostezky. Po přívalových deštích v tomto 

měsíci nám údržbu komplikoval úsek nad kamen-

ným mostem v Ronově, kde byly velké nánosy 

bahna z pole nad cyklostezkou. Tento problém je 

v současné době řešen s fi rmou Osiva. 

V obci Hřiště byla provedena oprava oplocení 

a obnova nátěru konstrukce na síť na hřišti, v sou-

časné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele 

povrchu hřiště. 

Na základě požadavků osadních výborů v obci 

Dobrá bylo provedeno rozšíření veřejného osvět-

lení u Pochtiolů a u Čejků, kde byly osazeny dva 

stožáry veřejného osvětlení. Dále jsme opravili po-

ničenou komunikaci kolem kanalizační vpusti v ulici 

U Lesa a ulici Kostelní, kterou poničily přívalové 

deště. V domě s pečovatelskou službou byl přidě-

len jeden byt.

Ing. Ludmila Benešová, vedoucí OSÚ

Odbor sociální péče
Dávky pomoci v hmotné nouzi – k 31. 8. 2011 bylo 

na dávkách pomoci v hmotné nouzi vyplaceno oso-

bám s trvalým pobytem v našem správním obvodu 

celkem 817 470 Kč, což představuje 81,74 % z cel-

kového rozpočtovaného objemu pro rok 2011.

Vzhledem k vývoji v dávkovém systému byla po-

dána v červenci na Ministerstvo práce a sociálních 

věcí ČR žádost  o změnu rozhodnutí na dávky HN 

a ZP. Naší žádosti bylo vyhověno, celkový objem 

dávek byl pro letošní rok navýšen na 1 400 000 Kč. 

Komise sociální a zdravotní Rady města Přiby-
slav – v letošním roce členové komise absolvovali 

pět jednání, projednali žádosti o fi nanční příspěvky 

od fyzických osob a také žádosti organizací o pří-

spěvky na provoz sociálních služeb. V kompetenci 

komise je pouze rozhodování o žádostech fyzických 

osob, žadatele z řad organizací jsme informovali 

o možnosti podání žádosti o příspěvek dle schvále-

ných „Zásad pro poskytování fi nančních příspěvků 

na podporu neziskové kulturní a sportovní čin-

ností, zdravotní a sociální péče a ochrany a tvorby 

životního prostředí formou účelových dotací z roz-

počtu města Přibyslav“. Jedním z žadatelů byl také 

Domov svatého Josefa Žireč, který je střediskem 

nestátní neziskové organizace – Oblastní charity 

Červený Kostelec. Jsou lůžkovým zdravotnickým 

a sociálním zařízením, které poskytuje své služby 

pacientům nemocným roztroušenou sklerózou. 

Jednou z méně známých služeb, které poskytují jsou 

sociální odlehčovací pobyty, tato služba je určena 

lidem s neurologickým onemocněním a s tělesným 

postižením. Tuto organizaci můžete podpořit také 

posláním SMS ve tvaru: DMS DOMOVJOSEF na 
číslo 87777. V rámci depistážní činnosti rozhodla 

komise o zveřejnění výzvy na podávání žádostí o jed-

norázové fi nanční příspěvky na úhradu pořízených 

rehabilitačních, kompenzačních a vzdělávacích po-

můcek, případně na částečnou úhradu realizovaných 

zdravotně-rehabilitačních a lázeňských pobytů pro 

občany s trvalým pobytem v Přibyslavi (viz. samo-

statná výzva). Na základě žádosti Diakonie Broumov 

rozhodla komise o uspořádání humanitární sbírky 

šatstva v pondělí 31. října 2011 a v úterý 1. listopadu 

2011, sběrným místem je opět „Starý špitál“ (více 

informací na samostatném letáku). 

Klub seniorů Pohoda – pravidelné schůzky byly 

zahájeny 29. srpna 2011, probíhají opět v pondělí 

od 14.00 do 16.00 hodin (od 16.00 do 17.00 hodin 

cvičení jógy) a v úterý od 14.00 do 16.00 hodin. 

Cvičení v hale pro seniory bylo zahájeno dne 

21. září 2011. Dne 26. září 2011 proběhla ve spo-

lupráci se sdružením Zdravá Vysočina přednáška 

a beseda o zdravém životním stylu. Od října zaha-

jujeme pod záštitou tohoto sdružení a Pečovatelské 

služby Přibyslav akci PĚŠKO-TOURS 2011 (trvá po 

dobu jednoho měsíce, více informací v samostat-

ném článku). Do konce tohoto kalendářního roku 

má klub naplánované ještě tyto akce – podzimní 

zájezd, pomítání s panem Hladíkem (památky Itá-

lie), besedu s panem Kreibichem (Polensko – Při-

byslavsko), keramiku, výrobu dřevěných kytiček, 

zdravotně osvětovou přednášku na téma pedikúra 

a ošetření nohou a vánoční posezení. 

Ve středu 14. září 2011 proběhl ve velkém sále 

Kulturního domu Ostrov v Havlíčkově Brodě 

1. VELETRH POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLU-

ŽEB, tuto akci uspořádalo město Havlíčkův Brod ve 

spolupráci s Centrem pro zdravotně postižené kraje 

Vysočina a Sjednocenou organizací nevidomých a sla-

bozrakých – představily se služby pro matky s dětmi, 

zdravotně postižené i seniory, osoby ohrožené soci-

álním vyloučením, poskytující odborným způsobem 

podporu mladým lidem bez rodinného zázemí. 

V průběhu veletrhu probíhaly prezentace jednotlivých 

poskytovatelů dostupných sociálních služeb, výrobců 

zdravotnického materiály, rehabilitačních a kompen-

začních pomůcek. Nescházela ani nabídka zdravé 

výživy, čajů a bylinek, výrobků klientů jednotlivých 

zařízení, představen byl výcvik vodících psů, zvukové 

knihy a rekondičních pobytů (viz ilustrační foto). 

Jarmila Málková, vedoucí OSP

Z 1. veletrhu poskytovatelů sociálních služeb

které by vyřešilo pohyb chodců do Přibyslavi a zároveň 
i k autobusové zastávce. Dále by měla studie navrhnout 
řešení prostoru před Henzlovými včetně řešení problémů 
s přívalovou vodou u Čermáků. Bohužel do rozhodování 
o konečné podobě vstupuje v tomto případě příliš 
mnoho zainteresovaných stran, Ředitelstvím silnic 
a dálnic počínaje a PČR konče. Přesto doufám, že se 
nám tento zásadní a životy ohrožující problém podaří 
vyřešit v roce 2012. V letošním roce byla realizována 
z prostředků OHS oprava chodníku před Hánovými, na 
níž by mělo navazovat řešení chodníku a nájezdu před 
hasičskou zbrojnicí. Dojde k instalaci radaru ze směru 
od Havlíčkova Brodu, doplnění osvětlení a opravě 
prostranství před Pochtiolovými.

V Keřkově jsme ve spolupráci s Jednotou natřeli 
a opravili střechu na budově místní knihovny a klubovny. 
Dojde k opravě jedné z komunikací směrem ke koupališti, 
bohužel zatím nerealizujeme opravu protipovodňového 
žlabu (umožnění hladkého přejezdu) nad návsí, neboť 
musíme počkat na projektovou dokumentaci, povolení 
a realizaci vodovodní přípojky pro nové parcely. Ronov 
čeká oprava komunikace k nádraží, respektive její části, 
jež končí parkovací a manipulační plochou. Zároveň 
provádí v Utíně Správa a údržba silnic Kraje Vysočina 
opravu komunikace směrem na Stříbrné Hory. V obci 
samotné se pak na říjen až listopad chystá obnova 
a prořez zeleně, v některých případech (stejně jako 
v České a Dolní Jablonné) bude muset dojít k pokácení 
vzrostlých stromů. 

Na tomto místě bych chtěl poděkovat za perfektní 
spolupráci panu Jaroslavu Sedlákovi, který zde zastupoval 
Správu a údržbu silnic a se kterým jsme se dohodli i na 
údržbě stromů v Havlíčkově ulici v Přibyslavi a v České 
Jablonné u krajské komunikace.

V článku jsem se nezmínil o mnoha dalších věcech 
– o připravené opravě komunikace v České Jablonné, 
o iniciativách osadních výborů, jakými jsou stavby dětských 
hřišť, dlažba u školky v České Jablonné, dlažbě U Strašilů 
v Dolní Jablonné a mnoho dalších, za něž děkuji osadním 
výborům i pracovníkům města. Naposledy se chci zmínit 
o obci Poříčí. Osadní výbor přišel s myšlenkou přestavět 
objekt bývalé mlékárny na zázemí k hřišti a společenským 
zázemím. Osobně se mi tato myšlenka líbí, i proto, že 
osadní výbor v Poříčí je v poslední době velmi aktivní a je za 
ním vidět kus práce. Tato myšlenka půjde nyní při v rámci 
schvalování rozpočtu do zastupitelstva, a pokud získá 
dostatečnou podporu, může být realizována. Realizaci 
by však měla předcházet úvaha, co s dalšími dvěma 
budovami, které jsou v této obci ve vlastnictví města, jak 
optimalizovat jejich využití.

Pravdou je, že část našich obcí bude v blízké 
budoucnosti vyžadovat komplexní regeneraci, především 
pak Česká Jablonná, Dolní Jablonná, Hřiště, Poříčí 
a částečně i Dobrá a Keřkov. Zároveň budou i ostatní 
obce vyžadovat péči a určité fi nanční prostředky. Proto 
velmi dobře važme, kam budeme v době, kdy startujeme 
investici do rekonstrukce ZŠ a školky, dávat ostatní volné 

prostředky.

Martin Kamarád, místostarosta města

Pokračování Co se děje na obcích ze str. 3Pokračování Z Městského úřadu Přibyslav ze str. 3
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Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne 31. 8. 2011
57/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravený program veřejného zasedání dne 31. 8. 2011.

Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zahájení

58/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav rozhoduje, na základě výběrového řízení a rozhodnutí Rady 
města Přibyslav, zařadit veřejnou zakázku výstavba cyklostezky Přibyslav – Sázava, úseku I b 
do rozpočtu města Přibyslav v roce 2011, tím umožnit její realizaci fi rmou EVOS – HYDRO, s. r. o., 
Pivovarská 1003, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ 47470984 a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo. 
Cena díla je 1.198.319,47 Kč včetně DPH.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
                            Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 10/2011
Usnesení bylo přijato 10 hlasy, proti 1, zdržel se 4.

Výběrové 
řízení

59/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje darovací smlouvu mezi městem Přibyslav a Sdružením 
hasičů Čech, Moravy a Slezska Centrem hasičského hnutí Přibyslav, Husova 300, 582 22 Přibyslav, 
IČ 68247621, kterou město Přibyslav daruje SH ČMS CHH Přibyslav práškový hasicí přístroj inv. 
č. 501786.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 09/2011
Usnesení bylo přijato 15 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Smlouva

60/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje Smlouvu zakládající právo provést stavbu na akci „Nová 
výstavba a obnova komunikací, zlepšení vzhledu obce Nové Dvory“ na pozemku ve vlastnictví 
města Přibyslav parc. č. 1009/1 v k. ú. Nové Dvory u Velké Losenice mezi městem Přibyslav a obcí 
Nové Dvory a schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 1009/1 o výměře cca 280 m2 

v k. ú. Nové Dvory u Velké Losenice a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 09/2011
Usnesení bylo přijato 15 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

61/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje dohodu o přeúčtování neinvestičních výdajů mezi obcí 
Stříbrné Hory a městem Přibyslav.
Odpovědnost: Martin Kamarád
                            Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 09/2011
Usnesení bylo přijato 15 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Dohoda

62/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje dohodu o ukončení provozování vodovodů mezi městem 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a Vodovody a kanalizace Havlíčkův 
Brod, a. s., Žižkova 832, 581 51 Havlíčkův Brod, IČ 48173002.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 08/2011
Usnesení bylo přijato 15 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

63/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje koupi pozemků parc. č. st. 90 o výměře 13 m2, parc. č. 360/21 
o výměře 231 m2, parc. č. 360/19, o výměře 13 m2 a parc. č. 360/20 o výměře 5 m2 v k. ú. Česká Jablonná 
od pana Zdeňka Hrubého, Přibyslav, Česká Jablonná 5 za kupní cenu 38.820 Kč. Náklady spojené 
s koupí, kromě daně z převodu nemovitostí, hradí město Přibyslav. 
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 12/2011
Usnesení bylo přijato 10 hlasy, proti 0, zdržel se 5.

Koupě

64/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej pozemku parc. č. 2034 o výměře 59 m2 v k. ú. 
Přibyslav, odděleného od pozemku parc. č. st. 23/2 geometrickým plánem č. 1399-15/2011 
vyhotoveným fi rmou Lenka Mášová – Geodezie, Přibyslav, Bechyňovo náměstí 6 panu Jaromíru 
Henzlovi, Přibyslav, Komenského 197 za kupní cenu 11.800 Kč. Náklady spojené s prodejem, 
kromě daně z převodu nemovitostí, hradí kupující. Pokud příslušná smlouva nebude uzavřena do 
šesti měsíců od 31. 8. 2011, má město Přibyslav právo od jejího uzavření odstoupit, čímž toto 
usnesení pozbývá platnosti. 
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 29. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Prodej

65/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej pozemku parc. č. 1939 o výměře 14 m2 v k. ú. 
Přibyslav, odděleného od pozemku parc. č. 1939 geometrickým plánem č. 1399-15/2011 
vyhotoveným fi rmou Lenka Mášová – Geodezie, Přibyslav, Bechyňovo náměstí 6 panu Vladimíru 
Bukovskému, Přibyslav, Bechyňovo náměstí 17 za kupní cenu 140 Kč. Náklady spojené s prodejem 
hradí město Přibyslav. Pokud příslušná smlouva nebude uzavřena do šesti měsíců od 31. 8. 2011, 
má město Přibyslav právo od jejího uzavření odstoupit, čímž toto usnesení pozbývá platnosti. 
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 29. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 0, zdržel se 2.

66/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc. 
č.  126/4 o výměře 254 m2 v k. ú. Dobrá z vlastnictví České republiky - Pozemkového fondu ČR do 
vlastnictví města Přibyslav.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 09/2011
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Převod

67/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 1726/3 o výměře 
cca 35 m2 v k. ú. Přibyslav a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 09/2011
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Záměr

68/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr směny části pozemku parc. č. 24/7 o výměře cca 
1 m2 v k. ú. Dobrá ve vlastnictví města Přibyslav za část pozemku parc. č. 24/4 o výměře 1 m2 v k. ú. 
Dobrá a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 09/2011
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Půjčovna kompenzačních 
a rehabilitačních pomůcek
Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek 

funguje při Pečovatelské službě Přibyslav.

Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek 

nabízí zapůjčení pomůcek pro nemocné, lidi po úra-

zech, operaci, seniory nebo pro zdravotně postižené 

občany všech věkových kategorií. Cílem je zlepšit pod-

mínky rekonvalescence či domácí léčby, jak pro samotné 

nemocné, tak pro osoby o ně pečující. Úhrada za zapůj-

čení těchto pomůcek je stanovena v Ceníku kompenzač-

ních a rehabilitačních pomůcek (Ceník půjčovny kom-

penzačních a rehabilitačních pomůcek a Řád půjčovny 

najdete na webových stránkách města Přibyslav pod 

odkazem Sociální služby nebo je k dispozici na podatel-

ně Městského úřadu Přibyslav a v Informačním centru 

Přibyslav).

V současné době je možno zapůjčit: elektrickou polo-

hovací postel včetně antidekubitní matrace, mechanický 

invalidní vozík, nástavec na WC, chodítka čtyřbodová 

skládací, francouzské berle, různé typy sedaček do vany, 

koupelnové madlo, pojízdný stolek k lůžku, antidekubitní 

polštáře a pojízdné toaletní křeslo.

Zájemci o zapůjčení pomůcek se mohou obracet na 

Martinu Veselou, DiS., vedoucí Pečovatelské služby Při-

byslav na tel.: 569 482 128, 725 102 511. 
Martina Veselá, DiS., vedoucí PS

Město Přibyslav – Klub seniorů Pohoda ve spolu-

práci s o.s. Zdravá Vysočina Jihlava a Pečovatelskou 

službou Přibyslav se zapojili do projektu PĚŠKO-

TOURS 2011. V našem klubu a pečovatelské službě 

proběhne tato celostátní akce během října 2011. 

Jde o akci, která vznikla v Novém Městě nad Me-

tují, letošní ročník je jubilejním – pátým ročníkem. 

Stálým cílem akce je zvyšování pohybové aktivity 

seniorů, jejich sociální aktivizace, zvýšení sebejis-

toty, a především obecná podpora jejich zdraví. 

Jde o upevnění a zejména rozšíření vědomí v rámci 

celé ČR, že s postupujícím věkem aktivita nekončí 

a přitažlivou formou seniorů především vyšších 

věkových skupin nabídnou akci, která podněcuje 

k celoročnímu pohybu. Původní zaměření – jízda 

na rotopedu, byla v roce 2010 na základě podnětu 

klubů seniorů rozšířena o aktivní chůzi pro ty, kdo 

nevlastní rotoped či nemohou zvládat jízdu na kole. 

Akce je celostátně koordinovaná na podzimní ob-

dobí. „Start“ v každém zúčastněném regionu bude 

uveden odborným lektorem, a to formou besedy 

a přednášky o životním stylu seniorů (výživa, po-

hybová aktivita, pitný režim, úrazy a jejich preven-

ce). Cílovou skupinou jsou senioři cca nad 60 let 

– domovy seniorů, kluby seniorů i senioři bydlící 

ve vlastních domácnostech. Akce je zaštítěna a fi -

nančně podporována Nadací Taťány Kuchařové 

a o. s. Národní síť podpory zdraví. Bližší informace 

o akci Vám poskytnou: vedoucí Klubu seniorů Po-

hoda, paní Jiřina Šillerová, odbor sociální péče  MÚ 

Přibyslav  (tel.: 569 430 816, e-mail: malkovaj@pri-

byslav.cz)  a vedoucí Pečovatelské služby Přibyslav 

(tel. 569 482 128, e-mail: ps@pribyslav.cz). 

Jarmila Málková
odbor sociální péče MÚ Přibyslav

  ROTOPED-TOURS 
+ PĚŠKO-TOURS 2011

Pokračování na str. 6
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69/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav souhlasí s poskytnutím půjčky z fondu rozvoje bydlení paní Marii 
Landové v celkové výši 100.000 Kč na obnovu střešní krytiny a střešní konstrukce, starší 10 let, 
rodinného domu Česká 465, Přibyslav podle Pravidel o vytvoření a použití účelových prostředků 
„Fondu rozvoje bydlení“ na území města Přibyslav.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 09/2011
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 

Fond 
rozvoje 
bydlení

70/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav souhlasí s poskytnutím půjčky z fondu rozvoje bydlení panu 
Jiřímu Málkovi v celkové výši 100.000 Kč na obnovu střešní krytiny a střešní konstrukce, starší 
10 let, rodinného domu Tyršova 244, Přibyslav podle Pravidel o vytvoření a použití účelových 
prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území města Přibyslav.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 09/2011
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 

71/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav rozhoduje odebrat čestné občanství města Přibyslav Klementu 
Gottwaldovi, udělené dne 22. 11. 1948.
Termín: 31. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, proti 0, zdržel se 3.

Zastupi -
telstvo

72/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2011 k rozpočtu města 
Přibyslav na rok 2011 podle přílohy.
Příloha: Rozpočtové opatření č. 7/2011 
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 08/2011
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 0, zdržel se 2

Rozpočet

Rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu města Přibyslav na rok 2011
Příjmy

Paragraf/ 
položka Název položky, popis změny (uvedené položky nejsou závazným ukazatelem)

změna příjmů 
v Kč +navýšení                                 

-ponížení
0000/4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 620 000,00
 dotace ministerstva kultury - regenerace kulturních památek (věž) 620,0 tis.Kč  
0000/4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 1 500 000,00
 záloha na hospodářský výsledek roku 2011 1 500,0 tis.Kč  
2229/ Ostatní záležitosti v silniční dopravě 8 500,00
 prodej zpomalovacích prahů 8,5 tis.Kč  
6112/ Zastupitelstva obcí 20 000,00
 přesun z § 6171 20,0 tis.Kč  
6171/ Činnost místní správy -114 254,00
 přesun do § 6112 -20,0 tis.Kč  
 přesun do § 6310 -94,3 tis.Kč  
6310/ Obecné příjmy a výdaje z fi nančních operací 94 254,00
 přesun z § 6171 94,3 tis.Kč  
 změna příjmů 2 128 500,00

Pokračování ze str. 5

Mgr. Jan Štefáček

Mgr. Jan Štefáček
Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 14. 9. 2011
185/2011 Rada města Přibyslav schvaluje mandátní smlouvu č. 0411 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo 

náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a panem Václavem Chlubnou, Kosinkova 12, 
591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 12139599 na výkon technického dozoru investora na investiční akci 
města „Cyklostezka Přibyslav – Sázava, úsek I b – změna“. Cena díla je 37.000 Kč, mandatář není 
plátcem DPH.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová – rozpočtové opatření
                            Mgr. Jan Štefáček
Termín: 09/2011
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, proti 2, zdržel se 0.

Výběrové 
řízení

186/2011 Rada města Přibyslav schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky na výběr dodavatele 
elektrické energie a zemního plynu pro město Přibyslav a jím zřizované příspěvkové organizace 
a obchodní společnost s majetkovou účastí města.
Odpovědnost: ing. Josef Moštěk
Termín: 09/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

187/2011 Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat, na základě výběrového řízení, fi rmu Grant Thornton 
Advisory, s. r. o., Žatecká 55/14, 110 00 Praha 1, Josefov, IČ 26513960 jako dodavatele 
koncesního výběrového řízení na provozovatele vodovodů ve vlastnictví města Přibyslav 
a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo. Cena díla je 180.000 Kč včetně DPH.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová – rozpočtové opatření
                            Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 10/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

188/2011 Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat, na základě výběrového řízení, zhotovitele COLAS CZ, a. s., 
Kosovská 457/10, 586 01 Jihlava, IČ 26177005 na zakázky:
„Oprava místní komunikace v České Jablonné, balená“, cena díla je 243.636 Kč včetně DPH,
„Oprava místní komunikace v Keřkově, penetrační makadam – úsek č. 1“, cena díla je 234.224 Kč 
včetně DPH,
„Oprava komunikace k vlakové zastávce v Ronově nad Sázavou“, cena díla je 373.311 Kč včetně DPH,
„Oprava místní komunikace v Dobré (u Pochtiolů, balená)“, cena díla je 187.463 Kč včetně DPH a 
souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová – rozpočtové opatření
                            Ing. Ludmila Benešová
Termín: 12/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Pokračování na str. 7

FOTORUBRIKA: 
dění v Přibyslavi

  Pyrocar 2011

  Přibyslavské slavnosti – z Mlékárenského dne

  Přibyslavské slavnosti – ze štoly pod farou
   Z Výstavy ovoce, zeleniny, medu a brambor 

Přibyslavska
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189/2011 Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat, na základě výběrového řízení, pana Václava Chlubnu, Kosinkova 
12, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 12139599 jako dodavatele kompletního provedení výběrového 
řízení na dodavatele plánované investiční akce města „Rekonstrukce a dostavba ZŠ Přibyslav“ 
a souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy. Cena díla je 33.000 Kč, mandatář není plátcem DPH.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová – rozpočtové opatření
                            Mgr. Jan Štefáček
Termín: 09/2011
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

190/2011 Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat, na základě výběrového řízení, paní Pavlínu Tomkovou, 
Palackého 397, 541 01 Trutnov, IČ 86692828 jako dodavatele kompletního provedení výběrového 
řízení na dodavatele plánované investiční akce města „Rekonstrukce Mateřské školy v ulici Tyršova“
a souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy. Cena díla je 27.000 Kč, mandatář není plátcem DPH.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová – rozpočtové opatření
                            Mgr. Jan Štefáček
Termín: 09/2011
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Smlouva

191/2011 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu s INTERGRAM, nezávislou společností výkonných umělců 
a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, o. s. se sídlem Na Poříčí 27, 110 00 Praha 1, 
IČ 00537772.
Odpovědnost: Jiří Koudela
Termín: 09/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

192/2011 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu se SPORT 5, a. s. se sídlem Praha 1, Těšnov 1/1059, 
PSČ 110 00, IČ 27202569.
Odpovědnost: Jiří Koudela
Termín: 09/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

193/2011 Rada města Přibyslav schvaluje provozní převod televizního kanálu Universal Channel 
(dříve Hallmark Channel).
Odpovědnost: Jiří Koudela
Termín: 09/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

194/2011 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č IV-12-2007268/VB/1 k tíži 
pozemků ve vlastnictví města Přibyslav parc. č. 6/1 a 310/4 v k. ú. Utín mezi městem Přibyslav 
a společností ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 24729035.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 09/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

195/2011 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k tíži 
pozemků ve vlastnictví města Přibyslav parc. č. 951/2, 951/4 a 951/8 v k. ú. Přibyslav mezi 
městem Přibyslav a společností Telefónica Czech Republic, a. s., Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 
266/2, IČ 60193336.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 09/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

196/2011 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene z důvodu zemního 
kabelového vedení nn na pozemku parc. č. 736/2 ostatní plocha, mezi účastníky městem 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 
Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 09/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

197/2011 Rada města Přibyslav schvaluje Školní družině a Školnímu klubu Základní školy Přibyslav 
bezúplatný pronájem prostor sportovní haly za účelem uspořádání taneční soutěže Přibyslavský 
pantofl íček (14. 4. 2012) a prostor kulturního domu za účelem divadelního představení souboru 
Sluníčko (25. 5. 2012) a Taneční akademie (8. 6. 2012).
Odpovědnost: Hana Janáčková
                            Zdeněk Matějka
                            Zdeňka Valnerová
Termín: 04–06/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Pronájem

198/2011 Rada města Přibyslav schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1797/3 o výměře 1 m2 v k. ú. 
Přibyslav panu Jaromíru Křesťanovi, Přibyslav, Nerudova 659. Cena pronájmu je 2.000 Kč/rok. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to od 19. 9. 2011 do 31. 12. 2016.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 09/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

199/2011 Rada města Přibyslav schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1797/6 o výměře 1 m2 v k. ú. 
Přibyslav panu Bohumilu Kytličkovi, Přibyslav, Malinského 291. Cena pronájmu je 1.000 Kč/rok. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to od 19. 9. 2011 do 31. 12. 2016.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 09/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

200/2011 Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 8 v domě s pečovatelskou službou Přibyslav, 
Tržiště 239 panu Zdeňku Frühbauerovi, bytem Nová 234/5, Žďár nad Sázavou. Nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou. Výše měsíčního nájemného je stanovena na 20 Kč za 1 m2 
s možností navýšení ceny nájmu o míru infl ace vyhlášené ČSÚ.
Odpovědnost: Bc. Hana Pelikánová
Termín: 09/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Přidělení

201/2011 Rada města Přibyslav schvaluje navýšení cen za zimní údržbu z 450 Kč/hod. na 500 Kč/hod. 
při prohrnování, z 550 Kč/hod. na 600 Kč/hod. při prohrnování a posypu.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 09/2011
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

Různé

202/2011 Rada města Přibyslav souhlasí s bezplatným využitím objektu „Starého špitálu“ na adrese 
Přibyslav, Vyšehrad 271 za účelem uspořádání humanitární sbírky, kterou pořádá město Přibyslav 
ve spolupráci s Diakonií Broumov ve dnech 31. 10. a 1. 11. 2011 a souhlasí s uložením sbírky 
v tomto objektu do 4. 11. 2011.
Odpovědnost: Jarmila Málková
                            Bc. Hana Pelikánová
Termín: 11/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Mgr. Jan Štefáček

MĚSTO PŘIBYSLAV
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PŘIBYSLAV
(člen Asociace poskytovatelů sociálních 

služeb ČR)
ve spolupráci s

Zdravá Vysočina, o.s.,
Českým klubem nedoslýchavých 

HELPSPEKTRA v.d.n.

pořádá

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 

PŘIBYSLAV

v rámci Týdne sociálních služeb ČR 
(10. 10.–16. 10. 2011)

a při příležitosti Mezinárodního dne seniorů 
(1. říjen)

v sobotu 15. října 2011 
od 9.00 do 14.00 hodin 

v prostorách 
Pečovatelské služby 

Přibyslav

V rámci tohoto dne:
 bude představena Pečovatelská služba Přiby-

slav a její služby
 ve spolupráci s Českým klubem nedoslýcha-

vých HELP a SPEKTRA v.d.n. bude probíhat 
výstava kompenzačních a rehabilitačních 
pomůcek
 ve spolupráci s občanským sdružením Zdravá 

Vysočina budou probíhat preventivní zdra-
votní vyšetření: 
• hladiny cukru v krvi 
 (pouze v době od 9.00 do 10.00 hodin, 

vyšetření je nutné provádět nalačno)
• hladiny cholesterolu
• krevního tlaku
• indexu BMI a % tělesného tuku
• další aktivity zdravotně preventivního cha-

rakteru – konzultace s lékařem + nabídka 
zdravotně-výchovných materiálů

(preventivní zdravotní vyšetření budou prová-
děna v prostorách „domečku“ KVC Harmonie 
v době od 9.00 do 13.00 hodin, náklady na 
vyšetření budou hrazeny z prostředků Města 
Přibyslav)

Pro malé návštěvníky bude připraven dětský 
koutek a drobné soutěže.

Těšíme se na Vaši návštěvu
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Odbor životního prostředí oznamuje, že ve dnech 
25. října 2011 až 28. října 2011 bude ve městě Přibyslav 
proveden svoz velkoobjemového a nebezpečného odpa-
du. V sobotu 29. října 2011 bude tento svoz uskutečněn 
v místních částech dle rozpisu a mapky, které jsou zveřej-
něny jako příloha tohoto článku. 
Při tomto sběru je možné odevzdat pouze velkoobjemo-
vý odpad (odpad, který se nevejde do popelnice) a od-
pad s nebezpečnými vlastnostmi například: rádia, televi-
zory, ledničky, plechovky, nádoby od barev, laků, ředidel, 
zářivky, monočlánky, akumulátory, léky aj. 

Žádáme občany, aby velkoobjemový odpad a odpad 
s nebezpečnými vlastnostmi předali na určeném stano-
višti v určenou hodinu přímo k autu. Mobilní svoz 
a sběr bude pro město Přibyslav zajišťovat opět fi rma 
ODAS pana Miloslava Odvárky ze Žďáru nad Sázavou. 
S pracovníky ODASu bude spolupracovat i zaměstnanec 
města Přibyslav s nakladačem, který v případě potřeby 
pomůže občanům objemnější či těžší odpad na stanoviš-
tě dopravit a naložit. Při tomto svozu nebude odebírán 
odpad ze zeleně a stavební suť.

Tato služba je zajišťována pouze pro fyzické osoby – 
občany města Přibyslav a jeho místních částí, a to zdar-
ma. Právnické osoby a fyzické osoby podnikající mají 
povinnost odpady vzniklé při podnikatelské činnosti 
likvidovat dle zákona o odpadech předáním oprávněné 
osobě a současně prokazovat jejich zákonnou likvidaci 
kontrolním orgánům. 

Je zakázáno odkládat odpad na veřejná prostranství 
před svozem a po svozu velkoobjemových a nebezpeč-
ných odpadů. Takto vzniklé hromady ohrožují bezpeč-
nost a zdraví dětí, občanů i pracovníků zajišťujících svoz. 
Časy jsou posunuty (kromě soboty) do odpoledních 
hodin, aby je mohla využít většina občanů. Stanoviště 
jsou zpravidla rozmístěna nedaleko sebe, aby v případě, 
že občan již nestihne vybrané stanoviště, mohl odpady 
předat na jiném stanovišti. Tedy žádné ukládání odpadů 
na chodníky!!! Pokud budou občané ukládat velkoobje-
mový nebo nebezpečný odpad na veřejné prostranství, 
vystavují se možnosti uložení pokuty. Vzhledem k tomu, 
že svoz bude probíhat za plného silničního provozu, 
žádáme občany o zvýšenou opatrnost při pohybu na 
komunikacích. Dále žádáme řidiče, aby v čase urče-
ném pro svoz odpadu neodstavovali vozidla v místech,
 kde by měla být stanoviště svozu. 

Občané města mohou celoročně k odložení nebezpeč-
ných odpadů využít bezplatnou službu sběrného dvora 
v Ronově nad Sázavou.

V případě nejasností nebo dotazů se můžete 
informovat na tel. 569 430 825, 731 153 324 
Mgr. Ludmila Řezníčková

Den Místo přistavení (ulice)

Pondělí 10. 10. gen. Luži

Úterý 11. 10. Bezručova

Středa 12. 10. Hesovská

Čtvrtek 13. 10 Pecháčkova

Pátek 14. 10. Žižkova

Pondělí 17.10. Tržiště

Úterý 18. 10. Jiráskova

Středa 19. 10. Vyšehrad

Čtvrtek 20. 10. Příkopy

Pátek 21. 10. Na Vyhlídce

Pondělí 24. 10. Cihlářská

Úterý 25. 10. Česká

Středa 26. 10. Nerudova

Čtvrtek 27. 10. Niklfeldova

Pátek 28. 10. U Koupaliště

Číslo Datum 
a čas 

Stanoviště

 25.10.2011  

1. 14:00-14:45 Příkopy

2. 15:00-15:45 Pecháčkova

3. 16:00-16:45 U Koupaliště

4. 17:00-17:45 Ronovská (LDO)

 26.10.2011  

5. 14:00-14:45 gen. Luži

6. 15:00-15:45 Vyšehrad

7. 16:00-16:45 Bechyňovo náměstí 
(radnice)

8. 17:00-17:45 Husova (zámek)

 27.10.2011  

9. 14:00-14:45 U Lesa

10. 15:00-15:45 Tržiště

11. 16:00-16:45 Žižkova

12. 17:00-17:45 Česká

 28.10.2011  

13.  9:00- 9:45 Jiráskova

14. 10:00-10:45 Wolkerova

15. 11:00-11:45 Bezručova

16. 12:00-12:45 Nerudova

17. 13:00-13:45 Pelikánova

18. 14:00-14:45 Na Vyhlídce

19. 15:00-15:45 Rašínova

20. 16:00-16:45 U Barevny

Vůz 29.10.2011  

1,2  8:00- 8:45 Poříčí, Utín (u kulturního 
domu)

1,2  9:00- 9:15 Poříčí (statek), Hesov

1,2  9:30-10:15 Česká Jablonná, Keřkov (u 
hasičské zbrojnice)

1,2 10:30-11:15 Dolní Jablonná, Dobrá (u 
hasičské zbrojnice)

1 11:30-12:00 Dvorek

2 11:30-12:15 Hřiště

1 12:15-12:45 Uhry

2 12:30-13:15 Ronov nad Sázavou

Časový rozpis svozu 
velkoobjemového 
a nebezpečného odpadu

Sběr a svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 
Rozmístění kontejnerů 
na biodpad na měsíc 
říjen 2011

Kontejnery na bioodpad
Rozpis umístění velkoobjemových kontejnerů na biood-
pad v místních částech:

Měsíc Lokalita datum
Říjen Utín 3. 10. – 4. 10. 2011

Dvorek 5. 10. 2011
Uhry 6. 10. 2011
Poříčí 7. 10. – 9. 10. 2011
Keřkov 31. 10. – 1. 11. 2011

Listopad Utín 2. 11. – 3. 11. 2011
Zahrádky u Aca 4. 11. – 6. 11. 2011
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Komise sociální 
a zdravotní RM Přibyslav 
Komise sociální a zdravotní Rady města Přibyslav 
vyzývá naše občany k podávání žádostí  
o jednorázové fi nanční příspěvky.

Jednorázový fi nanční příspěvek z prostředků 
Komise sociální a zdravotní RM Přibyslav na 
částečnou úhradu pořízených rehabilitačních, 
kompenzačních a vzdělávacích pomůcek, případně 
na částečnou úhradu realizovaných zdravotně – 
rehabilitačních a lázeňských pobytů pro občany 
s trvalým pobytem v Přibyslavi.
Oprávněným žadatelem je:
1. nezaopatřené nezleti lé zdravotně posti žené 
dítě, kterému byl přiznán příspěvek na péči (žádost 
v tomto případě podává zákonný zástupce dítěte). 
2. nezaopatřená zleti lá zdravotně posti žená 
osoba, které byl přiznán příspěvek na péči
(žádost podává oprávněná osoba).
Podmínky pro přiznání příspěvku: 
1.  Žádost musí být podána na našem ti skopisu 

(vydá odbor sociální péče).
2. K žádosti  musí být doložen doklad prokazující 

pobírání příspěvku na péči a doklad prokazující 
nezaopatřenost.

3. Možnost podání žádosti  se vztahuje pouze na 
osoby s trvalým pobytem v Přibyslavi.

4. Jde o netestovaný, nenárokový, jednorázový  
fi nanční příspěvek (nezkoumají se příjmy 
žadatele ani společně posuzovaných osob).

5. Příspěvek bude možno poskytnout na pomůcky 
nebo na pobyty prokazatelně  uhrazené 
v období od 1. 1. 2011 do 7. 11. 2011.

6. Příspěvek není možno poskytnou na pomůcky, 
které jsou plně hrazené zdravotními pojišťovnami 
nebo jsou hrazeny ze státní  prostředků dle § 33 
– jednorázové příspěvky na opatření zvláštních 
pomůcek – Vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se 
prování zákon ČNR o působnosti  orgánů České 
republiky v sociálním zabezpečení, ve znění 
pozdějších předpisů. 

7. Termín podání žádosti  do 7. 11. 2011 (včetně).
O výši příspěvku rozhodne Komise sociální 
a zdravotní Rady města Přibyslav

Výstava ovoce, zeleniny, medu a brambor Přibyslavska
Ve dnech 15.–17. října proběhne již tradiční Výstava ovoce, 

zeleniny, medu a brambor Přibyslavska. Letošní ročník 

je třináctým v pořadí a přinese návštěvníkům tradiční 

podívanou ve formě výstavy ovoce a zeleniny, ochutnávky 

brambor a prezentace mnoha spolků. Obohacením výstavy 

jistě bude i ochutnávka oceněných výrobků ze soutěže 

Regionální potravina Vysočiny. Bude možno ochutnat 

vítěze soutěže loňského i letošního roku a zároveň držitele 

čestných uznání (2. a 3. místo ve svých kategoriích).

Zároveň proběhnou na náměstí trhy, kde budete moci 

nakoupit ovocné stromky, okrasné rostliny, brambory, jablka 

a další ovoce, výrobky z brambor a kozího mléka a mnoho 

dalších. Podrobný program najdete na jiném místě Přibyslavského občasníku.

UPOZORNĚNÍ PRO VYSTAVOVATELE: Svoje výpěstky – ovoce, zeleninu, květiny a další exponáty 
– máte možnost dodat do budovy přibyslavské radnice ve čtvrtek a v pátek, tj. 13. a 14. října 2011, 
vždy od 17.00 do 19.00 hodin. Vydávání vašich produktů bude probíhat po ukončení výstavy, 
v pondělí 17. října 2011 od 17.00 do 18.00 hodin. Vstup do radničních sklepů bude vystavovatelům 
umožněn v těchto dnech zadním vchodem budovy (z parkoviště směrem od budovy ZŠ). 

Martin Kamarád místostarosta města

Digitalizace vysílání programu TV Přibyslav
Od 10. října dojde k digitalizaci vysílání programu TV Přibyslav. Tato informace se týká uživatelů, kteří již mají zakoupený set-top-

box nebo CA modul a sledují vysílání v DVB-C (s výjimkou programu TV Přibyslav, který je zatím pouze v analogu). 

Program objevíte v nabídce pod názvem TV Přibyslav.

Set-top-box vs. digitální televizor
Pokud chcete sledovat digitální kabelovou televizi bez set-top-boxu, musíte se v prvé řadě přesvědčit o tom, jaký máte doma 

televizor. Pokud je pouze analogový, bez kabelového set-top-boxu se zkrátka neobejdete.

Jiné to je u moderních digitálních televizorů. Ne všechny si umí se signálem digitální kabelové televize poradit. Nestačí mít doma 

moderní LCD nebo plazmový televizor, musíte se přesvědčit, zda tato televize obsahuje kabelový tuner. Ten se označuje zkratkou 

DVB-C nebo DVB-T/C. U novějších typů televizorů už bývá součástí standardního vybavení. V obchodech je stále ještě mnoho 

modelů televizorů, které jsou sice digitální, obsahují ale pouze tuner pro příjem zemské digitální televize, označované zkratkou 

DVB-T. 

Chystáte-li se tedy koupit nový televizor a víte, že na něm chcete sledovat digitální kabelovou televizi, máte už vybraný kon-
krétní typ, nejste si jisti zda obsahuje ten správný tuner, tedy DVB-C, případně DVB-T/C. Raději se nechte ujistit, že je vše 
v pořádku. Informace získáte na MÚ u informatika nebo na následujících kontaktech: 
tel. +420 569 430 832
tel. +420 602 236 677
e-mail koudelaj@pribyslav.cz

Současné televizory obvykle mívají nejméně dva tunery: vedle kabelového DVB-C a také pozemní DVB-T.

A výjimkou nejsou ani přijímače s třemi tunery, tedy i se satelitním DVB-S. Vás, ale zajímá vyloženě kabelový tuner, který je základ-

ním předpokladem pro příjem digitální kabelové televize bez set-top-boxu. Takovýto

televizor musí mít i podélný úzký otvor, označovaný jako CI slot (CI = Common Interface = společné rozhraní),

který bývá umístěn naboku nebo vzadu na televizoru. V podstatě jde o zdířku, do které se vkládá speciální

kovový modul s přístupovou (dekódovací) kartou pro přístup k placeným televizním programům.

Pozor! Zdířku (CI slot) má většina televizorů bez rozdílu zda má DVB-T/C nebo jen DVB-T. CA modul pro kabelovou televizi 
je spárován s dekódovací kartou, z toho vyplývá, že doporučujeme v kabelové 
televizi  Přibyslav používat námi dodávaný.

CA moduly jsou v nabídce za 1.396 Kč a jsou testovány s většinou prodávaných

značkových televizorů. Na MÚ lze zapůjčit CA modul pro vyzkoušení na vašem 

televizoru.

TIP: Jak vyzkoušet, jestli mám v televizi DVB-C tuner pro příjem digitální ka-
belové televize?

Po naladění televizoru v digitálním režimu je možné bez použití CA modulu sledo-

vat TV program STV1, který není kódován.

Kabelový set-top-box aneb DVB-C

Set-top-box pro příjem digitální kabelové televize DVB-C se od „klasického“, tedy 

DVB-T set-top-boxu pro pozemní digitální vysílání zásadně liší. Pro laika je tedy 

důležité, aby při výběru tohoto přijímače „našel na krabici zkratku DVB-C“, která potvrzuje, že jde skutečně o kabelový set-top-box 

. Na jiný druh přijímače, například DVB-T (pozemní příjem) nebo DVB-S (satelit) kabelové vysílání přijmout nelze.

V dnešní době, kdy vysíláme velké množství TV kanálů ve vysokém rozlišení HD, je více než vhodné zakoupit set-top-box, který 

takový signál umí zobrazit. Běžně se označují logem HDTV a Mpeg2 (SD příjem)/Mpeg4 (HD příjem).

Set-top-boxy a CA moduly pro kabelovou televizi jsou spárovány s dekódovací kartou, proto doporučuji v kabelové televizi Přiby-

slav používat set-top-boxy a CA moduly, zakoupené na MÚ Přibyslav. 

Jiří Koudela

Město  Přibyslav ve spolupráci
s  Občanským sdružením Diakonie Broumov

VYHLAŠUJE
H U M A N I T Á R N Í     S B Í R K U
• Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
• Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, 
• Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám 

odřezky a zbytky látek)
• Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky 

– vše nepoškozené
• Vatované přikrývky, polštáře a deky
• Obuv – veškerou nepoškozenou
• Hračky – nepoškozené a kompletní

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
• ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, 

koberce – z ekologických důvodů

• nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem 

znehodnotí

• znečištěný a vlhký textil

SBÍRKA SE USKUTEČNÍ  
DNE: 31. října  2011 (pondělí)  v době od 15.00 hod.
do 18.00 hod. 
1. listopadu 2011 (úterý) v době od 8.00 hod. 
do 18.00 hod. 
MÍSTO:  v objektu „Starého špitálu“ Přibyslav, Vyšehrad 271
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, 
aby se nepoškodily transportem.
Přivítáme i případný příspěvek na dopravu v jakékoliv 
výši, za který Vám předem moc děkujeme.
Děkujeme za Vaši pomoc.

BLIŽŠÍ INFORMACE PODÁ:
Městský úřad Přibyslav – odbor sociální péče
tel.: 569 430 816, e-mail: malkovaj@pribyslav.cz, 569 
430 817, e-mail: pospichalovae@pribyslav.cz

Občanské družení Diakonie Broumov je nezisková organizace,  
která poskytuje  sociální služby pro občany z okraje společnosti 
– materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování 
i pracovní příležitosti. Více na www: diakoniebroumov.org
 

CI slot
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Vážení návštěvníci a uživatelé cyklostezky Přibyslav – Sázava, 
po staré železniční trati,
vítejte ve městě Přibyslav. Město, které je majitelem pozemků, po nichž je vedena trasa cyklostez-
ky z Přibyslavi až do Sázavy, pro vás vybudováním cyklostezky zpřístupnilo kouzelné údolí v části 
horního toku řeky Sázavy.

Dne 23. dubna 2006 projel po staré železniční trati poslední vlak s návštěvníky. Následovala de-
montáž kolejnic a snesení mostů. Tím se celá trasa stala téměř nepřístupnou. První nápad k vybu-
dování cyklostezky zazněl na jednání připravovaného Sdružení pro starou trať „Od Žďáru nad Sá-
zavou po Přibyslav“ dne 21. 5. 2007. Historickým datem vzniku cyklostezky je den 7. března 2008, 
kdy se z iniciativy ředitele SaZ, s. r. o. v Sázavě a starosty města Přibyslav sešli v pracovně starosty 
zástupci fi rmy SaZ, měst Žďár nad Sázavou a Přibyslav, obcí Hamry nad Sázavou, Sázava, Nížkov, 
Nové Dvory a dohodli se na memorandu. Toto memorandum odvážně podpořilo Zastupitelstvo 
města Přibyslav. Město převzalo odpovědnost i riziko na sebe, stalo se investorem, koupilo od 
SaZ pozemky, stavby a vše, co zbylo po staré železniční trati. Trefou byl výběr projekční fi rmy 
a projektového manažera. Po zhotovení projektu a vydání stavebního povolení následovalo podá-
ní žádosti o dotaci do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod k Regionální radě 
regionu soudržnosti Jihovýchod. Dne 17. března 2010 město s žádostí uspělo. Financování bylo 
zajištěno ze strukturálního fondu Evropské unie, prostřednictvím ROP Jihovýchod a z rozpočtu 
města Přibyslav. Zhotovitel díla byl vybrán dne 9. září. Stavba byla zahájena zhotovitelem dne 
2. října. Práce započaly odstraněním keřů, stromů, buřině, travin, dále odstraněním dřevěných 
a betonových pražců. V polovině října byly zahájeny práce na bednění a výztuži betonových prahů 
na kamenných opěrách bývalých železničních mostů a následně na jejich betonáži. Tyto práce 
byly prováděny postupně po jednotlivých lávkách až do 22. listopadu. Současně probíhala výroba 
ocelových lávek. V závěru října 2010 zahájil zhotovitel postupně práce na zpevnění příjezdových 
cest, navážení štěrkodrtí, jejich urovnání a hutnění. Pokládka vsypného makadamu byla přeruše-
na 25. listopadu pro sněžení. Dne 29. listopadu se začaly montovat lávky. Do 17. prosince, kdy 
byly práce zastaveny, byla provedena montáž ocelových konstrukcí všech devíti lávek včetně částí 
zábradlí i mostovek z dubových hranolů.

V roce 2011 byly práce zahájeny 20. ledna dokončením mostovek a montáží zábradlí u lávek. 
Od počátku února probíhaly stavební práce úpravami propustků, příkopů, demontáží kolejových 
přejezdů na cestách apod. a v polovině února navážením štěrkových vrstev pro pokládání živič-
ného vsypného makadamu. Vzhledem k tomu, že u odpočívadla u Červeného mlýna došlo po 
zimním období ke skalnímu sesuvu, bylo nutno provést odbagrování nestabilní části skalní stěny 
a odvoz odtěžených hornin. Pokládku asfaltobetonového povrchu cyklostezky provedl zhotovitel 
ve dnech 17. – 22. května. Na závěr se vybavila odpočívadla, dohotovila zábradlí, zpevnily krajnice 
a upravily přejezdy cest. Zhotovitel, osazením svislého dopravního značení, dokončil práce do 
10. července 2011.

Cyklostezka je dlouhá 8855 m, převýšení je 56,1 m, je na ní 9 nových lávek, 2 odpočívadla, 
17 přejezdů lesních a polních cest a 1916 m zábradlí. Vede úvozy, po náspech, lesem i volnou 
přírodou, stále v blízkosti řeky Sázavy. Křižuje jí hlavní železniční trať z Havlíčkova Brodu do Brna. 
Je přístupná po celý rok. V zimním období budou vyjížděny běžecké stopy. Od jara do podzimu je 
k dispozici pro jízdu na nemotorových vozidlech, inline bruslení a chůzi.

Realizátoři:
Investor a vlastník, město Přibyslav• 
Projektant, fi rma DRUPOS-PROJEKT, v. o. s. Havlíčkův Brod• 
Technický dozor stavby DRUPOS-PROJEKT, v. o. s. Havlíčkův Brod, Petr Havel• 
Projektoví manažeři, Ing. Vladimír Klatovský, Zruč nad Sázavou, Dita Knotová, Průhonice• 
Zhotovitel, fi rma EUROVIA, a. s., závod Moravia jih, sektor Jihlava, stavbyvedoucí Tomáš Sedlák, DiS• 
Koordinátorka bezpečnosti práce, Jitka Krupičková, Havlíčkův Brod• 
Oprava navazujících komunikací, Krajská správa a údržba silnic, příspěvková organizace Kraje • 
Vysočina
Původní vlastník, fi rma SaZ, s. r. o. Hodonín, Ing. Wolfgang Macourek• 
Finanční podíl Evropské Unie, administrace projektu, Úřad Regionální rady regionu soudržnos-• 
ti Jihovýchod, Ing. Radek Rychnovský a Ing. Martina Pernicová
Logo, informace, Václav Juda – JUDACREATIVE, Polnička.• 

O cyklostezku pečují:
Kulturní zařízení města Přibyslav, propagace a informace• 
Sportovní zařízení města Přibyslav, běžná údržba• 
Odbor správy a údržby města Přibyslav, opravy a provoz.• 

Užívejte cyklostezku pokud možno bez úrazů a neničte toto krásné dílo.

Mgr. Jan Štefáček, starosta města Přibyslav

Několik informací z pohledu projektanta a stavebního 
dozoru o tom, jak vznikala první část cyklostezky 
Přibyslav–Sázava po bývalé železniční trati. 
Když jsme se prvně koncem roku 2008 vydali od Zámku v Přibyslavi směrem 
k nádraží a po bývalé železniční trati do obce Sázava, což bylo nezbytné k podání 
nabídky na zpracování projektu, bylo nám jasné, že pokud se tato akce povede, 
bude to nepochybně jedna z nejkrásnějších cyklostezek na Vysočině. I když byla 
zima, uchvátilo nás krásné přírodní prostředí, které vytváří údolí horního toku 
Sázavy, se skalami i údolíčky a krásnými lesy. A co teprve zjara, když jsme několi-
krát trasu procházeli, měřili a zjišťovali potřebné údaje pro zpracování projektu...

Příprava cyklostezky byla naší společností zahájena koncem ledna r. 2009, 
kdy byla uzavřena, na základě městem Přibyslav vypsaného výběrového řízení, 
smlouva na zpracování projektu.

Nejprve bylo nutné zaměřit celou trasu, která byla navržena od Zámku v Při-
byslavi na náměstíčko v obci Sázava. Trochu nám v tom bránilo zimní počasí, 
ale za spolupráce se společností Geodezie Ledeč nad Sázavou se to podařilo 
koncem března 2009 dokončit.

Mezi tím jsme se zabývali návrhy nových devíti lávek, které jsou dnes umístě-
ny na dosavadních podpěrách bývalých železničních mostů. Rozhodli jsme se 
upřednostnit překrásné přírodní prostředí a konstrukci lávek z hlediska architek-
tury spíše potlačit. Bylo však třeba přizpůsobit návrh tak, aby zachoval původní 
prvky mřížového železničního mostu. Neopomenutelným hlediskem byla rovněž 
cenová relace těchto navržených konstrukcí – úkolem nás projektantů bylo na-
vrhnout cyklostezku tak, aby stavební náklady byly vzhledem k délce trasy přija-
telné a byla tudíž reálná její výstavba. 

Původně stanovená a projektovaná trasa byla vedena od Zámku v Přibyslavi 
po rozšířeném chodníku směrem k nádraží a odtud již po staré trati k silnici na 
Olešenku a za ní dále po trati na okraj obce Sázavy. Odtud za silnicí na Nížkov 
podle silnice směrem do obce a po dosavadní cestě vedené po západním okraji 
obce, podle evangelického kostelíka na náměstíčko obce.

Projekt pro stavební povolení naše společnost předala investorovi v polovině 
června 2009 a práce pokračovaly na projektu pro zadání stavby zhotoviteli a rea-
lizaci stavby. Ten byl dokončen a předán v polovině srpna 2009. 

Potom přišel od investora – města Přibyslav, na základě jednání o poskytnutí 
dotace urgentní požadavek na redukci cyklostezky o úseky v zastavěných částech 
jak města Přibyslav, tak i obce Sázavy a možné snížení dalších nákladů.

A tak vznikl úsek II., který byl nakonec v této první etapě výstavby cyklostezky 
realizován, tj. od konce Přibyslavi, od silnice na Olešenku do okraje obce Sázavy 
k silnici na Nížkov.  

Protože naše společnost zajišťovala pro investora stavby rovněž technický 
dozor stavby, chtěl bych alespoň stručně shrnout průběh výstavby. 

Zhotovitelem stavby cyklostezky – úseku II. byla investorem stanovena fi rma 
EUROVIA CS a.s., závod Jihlava, která ve výběrovém řízení získala první místo. 

Zhotovitel zahájil stavbu počátkem října 2010 likvidací porostů na trase. Těch 
za 1,5 roku od začátku přípravy stavby značně narostlo, v některých úsecích ne-
byla již trasa průchozí, jinde zbyla jen pěšinka mezi kopřivami. Současně byly 
postupně odklízeny železniční pražce, které zbyly po demontáži kolejnic bývalým 
vlastníkem. Zhotovitel také zahájil zpevňování příjezdových cest k jednotlivým 
úsekům pro provedení stavby (přísun materiálu, lávek a provádění povrchů cyk-
lostezky). Koncem října se začalo s úpravou dosavadních štěrkových vrstev trati, 
které byly stanoveny pro využití jako podklad cyklostezky. V průběhu října začal 
zhotovitel provádět rovněž úpravy mostních opěr, kde byly bedněny a betonová-
ny nové prahy pro osazení lávek.

V druhé dekádě listopadu zahájil zhotovitel pokládku živičného vsypu, který tvoří 
podklad pro vrchní asfaltobetonovou vrstvu, ale provedl necelou polovinu a práce 
byl nucen přerušit pro sněžení a mrazivé počasí. Současně pracovníci subdodavate-
le – fi rma Chládek a Tintěra Pardubice a.s., započali s montáží ocelových konstrukcí 
lávek a dřevěných mostovek. Montáž lávek a mostovek pokračovala prakticky až do 
konce r. 2010 a některé práce se přesunuly do ledna 2011.

Po odtání sněhové pokrývky provedl dodavatel v březnu dokončení živičného 
vsypu, pokračoval na úpravě propustků a příkopů, ploch dvou odpočívadel a pří-
pravách pro pokládku defi nitivního povrchu z asfaltobetonu. Ten byl prováděn 
v polovině května. Pak následovaly dokončující práce – osazování zábradlí po 
trase, kterého je celkem 1,9 km, osazování dopravních značek, provádění krajnic 
a úpravy nájezdů cest. Jako poslední práce bylo montováno vybavení odpočí-
vadel. 

V polovině července byly zhotovitelem práce dokončeny a stavba byla pře-
dána investorovi. 

Provedený úsek cyklostezky měří 8855 m, její šířka je 3,0 m. Po trase je celkem 
9 lávek, z toho 5 přes řeku Sázavu. Nejdelší z nich měří 58 m. Na trase jsou dvě 
odpočívadla – první za Ronovem a druhé v místě bývalé železniční zastávky Níž-
kov, kde je rovněž sjezd na cyklotrasu  č. 4336 od Polné.

Jako na většině staveb nebyly vždy některé diskuse mezi mnou, jako technic-
kým dozorem, a zhotovitelem stavby, reprezentovaným stavbyvedoucím panem 
Tomášem Sedlákem, bez rozporů.

Přesto bych chtěl jemu a rovněž ostatním účastníkům realizace této akce, ze-
jména zástupci investora p. starostovi Mgr. Janu Štefáčkovi poděkovat za vstříc-
nost a včasnost při řešení problémů, kterých se přece jen vyskytlo dost. 

Když hodnotím z vlastního pohledu dnes již provedený úsek cyklostezky, 
odpovídá v zásadě mým počátečním představám. Ofi ciální hodnocení však musí 
udělat její uživatelé – cyklisté, inline bruslaři i ti ostatní. 

Lze si jen přát, aby toto dílo dobře sloužilo, aby všichni, kdo se na cyklostezce 
pohybují, byli ohleduplní a užívali si pohyb v krásné přírodě u řeky Sázavy.

Petr Havel, DRUPOS – PROJEKT, v. o. s.
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Závěrečné slovo zhotovitele stavby:
Dovolte mi, abych z pohledu zhotovitele přispěl několika věta-
mi k nově otevřené cyklostezce z Přibyslavi do Sázavy u Žďáru 
nad Sázavou. Přes 100 let stará dráha, procházející malebným 
údolím řeky Sázavy, sloužila naposled výletním vlakům. Kvůli 
špatnému stavu však byl z jara 2006 provoz na této trati ukon-
čen, koleje i mosty byly později rozebrány. Nová stezka bude 
kromě cyklistů sloužit i chodcům, pro in-line bruslení a v zimě 
běžkařům. Železniční trať Přibyslav–Sázava byla pozůstatkem 
kdysi významné dráhy mezi Žďárem nad Sázavou a Havlíč-
kovým Brodem, která vznikla v roce 1898. Po druhé světové 
válce byla trať přeložena. Při privatizaci v 90. letech získala sta-
rou dráhu fi rma SaZ. Výletní vlaky tam jezdily od roku 1997. 
Provoz skončil kvůli zchátralosti některých drážních zařízení. 
Nová cyklostezka, která zde vznikla, okamžitě přitáhla pozor-
nost cyklistů, a to už i v průběhu její výstavby. Provoz byl spuš-
těn hned po kolaudaci, která proběhla 21. července. Stavba 
cyklostezky začala 2. září 2010 a dokončena byla na konci 
června 2011, posléze probíhaly přejímací řízení, které byly 
ukončeny 18. července 2011. Dobu výstavby stavební společ-
nost EUROVIA CS, a. s. podstatně zkrátila, i když podle plánů 
měla být cyklostezka dokončena až v půli listopadu 2011. Cyk-
listé, bruslaři i chodci tak mohli trasu začít využívat již v létě. 
Před zahájením stavebních prací bylo třeba odstranit náletové 
dřeviny, které místo po dobu, kdy tam nejezdil vlak, úplně za-
rostly. Samotná stavba nebyla nijak jednoduchá, protože se 
nejedná o klasickou silnici. Téměř celá trasa staré trati se na-
chází ve špatně přístupném území, což bylo pro pohyb velké 

techniky velice problematické a např. při provádění fi nálních 
obrusných vrstev z ACO 8+ musela auta s materiálem couvat i 
3 kilometry. Na stezce je nově postaveno celkem 9 ocelových 
lávek uložených na stávající opěry, které bylo třeba stavebně 
upravit a doplnit o mostní ložiska. Nejvíce technicky náročná 
část stavby bylo provedení montáží lávek 1, 5, 6 a 9. Jelikož 
jejich těžké ocelové konstrukce nebylo možné připravit na 
stavbě, byla výroba přesunuta do velkých výrobních hal, kde 
byly provedeny náročné práce na zkonstruování a povrchové 
úpravě ocelových konstrukcí, poté bylo nutné takto zhotove-
né konstrukce přepravit a uložit na stavebně upravené úložné 
prahy stávajících opěr lávek. Bezmála 9 kilometrů dlouhá trasa 
spojuje Přibyslav a Sázavu a všichni, kteří tuto trasu využívají, 
projíždějí malebnou krajinou, díky níž je jízda skutečným zážit-
kem. Nechybí ani místa k odpočinku, kde jsou nainstalovány 
nové masivní lavičky a stojany na kola. Dřevěná odpočívadla 
jsou citlivě zasazená do krajiny a podtrhují její kouzlo.

Realizací tohoto projektu město získalo zajímavý spojovací 
prvek s okolními obcemi, čímž poskytla široké veřejnosti mož-
nost rekreace a odpočinku v krásném prostředí v blízkosti řeky 
Sázavy. Jako velice pozitivní přínos této stavby vnímám převe-
dení cyklistů, kteří denně dojíždějí do Přibyslavi, Ronova nebo 
Sázavy, z nebezpečné silnice I/19 na bezpečnou cyklotrasu 
a tím možnému snížení dopravních nehod. Význam tohoto 
projektu ocení zejména budoucí uživatelé.

Tomáš SEDLÁK, DiS., hlavní stavbyvedoucí
EUROVIA CS, a. s., odštěpný závod oblast Morava jih, 

sektor Jihlava

Dokončení realizace projektu „Cyklo-
stezka Přibyslav–Sázava“
Dovolte mi, abych se z pohledu zpracovatele žádosti o dotaci 
vyjádřil k právě dokončenému projektu, kterým investor, měs-
to Přibyslav, řešilo využití bývalé a již zrušené železniční tratě 
pro účely trasy budoucí cyklostezky.

Příprava projektu započala schválením záměru v zastu-
pitelstvu města na podzim roku 2008. Záměr projektu mělo 
vedení města připraveno ve svém zásobníku záměrů již delší 
dobu a spuštění přípravných prací tak vhodně navázalo na 
nové programovací období EU a otevření nových programů 
podpor. Časově směrovalo přípravu k termínu vyhlášení výzvy 
z programu ROP JV (Regionální operační program pro region 
NUTS II Jihovýchod). V rámci výzvy, vyhlášené v červenci roku 
2009, byla podána projektová žádost o dotaci do oblasti pod-
pory 1.4 – Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu. 

Projekt byl připraven po všech stránkách dobře a v soutě-
ži s ostatními žádostmi uspěl a byla mu přiznána dotace. Na 
úspěchu se prokázala nejenom kvalita záměru a připraveného 
projektu, ale zejména prokázání jeho potřebnosti pro město a 
mikroregion a význam výstupů pro cílové skupiny, na které byl 
zaměřen. Mezi ně patří skupina turistů, sportovců, obyvatel 
a návštěvníků města a regionu.

Byl to společný úspěch celého realizačního týmu, vedené-
ho panem starostou Mgr. Janem Štefáčkem. Tým prokázal své 
kvality a uplatnil zkušenosti z jiných, již dříve realizovaných 
projektů. Vybraný zpracovatelský tým, ve složení Ing. Vladimír 
Klatovský a Dita Knotová, který vystupuje pod značkou D&V 
euroteam, s vedením města dobře spolupracoval a využil 
zkušeností z předchozího programovacího období, zejména 
z programu SROP (Společný regionální operační program). 
Přínosem byl i výběr zkušené projekční kanceláře, DRUPOS 
v.o.s., vedené panem Petrem Havlem, která těžila jak ze zna-
losti místních podmínek, tak i ze zkušeností z realizace obdob-
ných projektů v regionu.

Projekt o celkové výši 45,341 mil. Kč  způsobilých výdajů byl 
podpořen a přiznána dotace ve výši 92,5 %, tj. 41,941 mil. Kč.  In-
vestor vhodně využil k fi nancování investiční akce možnosti prů-
běžných plateb dotace samostatnými žádostmi vždy po ukon-
čení každé ze tří etap projektu a nezatížil tím rozpočet města.

V rámci soutěže na výběr zhotovitele stavebních prací se 
podařilo vybrat fi rmu s nabídkou, která plánované uznatelné 
výdaje projektu ještě snížila. Konkrétní údaj bude zveřejněn až 

po dokončení vyúčtování celého projektu, ale každopádně to 
bude významná úspora.

Realizace projektu proběhla v období říjen 2010 – červenec 
2011. Zhotovitelem stavebních prací byla fi rma EUROVIA CS, 
a.s., která je z realizace obdobných staveb známá a má dobré 
reference. Stavební práce byly dokončeny v červenci 2011. 
Kolaudační souhlas byl vydán v 21. 7. 2011 a tím byla ofi ciálně 
zpřístupněna trasa cyklostezky pro cílové skupiny.

Investor projektu, město Přibyslav, využil situace v regionu, 
která nastala v momentu, kdy vlastník rekreační železniční 
dráhy Přibyslav–Sázava, fi rma SaZ, s.r.o, v roce 2006 tuto drá-
hu pro vysoké provozní náklady zrušil. Od tohoto momentu 
město Přibyslav zvažovalo, inspirováno studií Centra výzkumu 
komunikací, přípravu záměru na využití zrušené dráhy na vý-
stavbu cyklostezky.

Pro zpřístupnění turisticky zajímavé lokality a zatraktivně-
ní mikroregionu se město Přibyslav rozhodlo investovat do 
výstavby cyklostezky v atraktivním údolí řeky Sázavy a využít 
ji zároveň jako alternativní dopravní cesty pro nemotorovou 
dopravu.

Záměrem bylo využít k výstavbě cyklostezky právě zruše-
nou trat, která neměla v dané době jiné smysluplné využití. 
Trasa vede krásným a klidným prostředím, kde poskytuje 
romantické zážitky a navíc významně zvyšuje bezpečnost uži-
vatelů, neboť nahrazuje část Posázavské cyklotrasy č.19, která 
vede po frekventované státní silnici.

Zvolený úsek cyklostezky dále umožňuje napojení na dal-
ší budované nebo dokončené úseky ve směru od Sázavy do 
Žďáru nad Sázavou.

Výsledkem projektu je nová dopravní infrastruktura v délce 
8,85 km, určená pro nemotorovou dopravu. Bude v provozu 
po celý rok a nabídne tak využití pro letní i zimní aktivity. Město 
Přibyslav zajistí v zimním období přípravu běžkařských stop, 
ke kterým má připravenou techniku. Projekt byl realizován 
v lokalitě, která přivádí turisty, cykloturisty a návštěvníky do 
nedalekých Žďárských vrchů.

Realizací projektu město přispělo ke zkvalitnění infrastruk-
tury pro nemotorovou dopravu a vytvořilo podmínky pro 
zvýšení zájmu cílových skupin o tento typ ekologické dopravy, 
která zároveň přispívá k zdravému životnímu stylu. Význam 
projektu ocení zejména jeho budoucí uživatelé. Za zpracova-
telský tým mohu říci, že je to jeden z nejpovedenějších projek-
tů, který si podporu z fondů EU zasloužil.

Ing. Vladimír Klatovský, projektový manažer

Vážený pane starosto, děkuji tímto všem, kteří se zasloužili o vybudování cyklostezky z Přibyslavi do Sázavy. Včera 
jsme ji s manželem absolvovali a nedostává se mi slov chvály. Nejen že je perfektní povrch, ale především vede roman-
ticky krásnou přírodou. Nápad vést ji po železničním tělese byl geniální. 

S pozdravem manželé Olga a Milan Poláčkovi, Třebíč

Výběr z ohlasů

 Ze slavnostního otevření cyklostezky 9. 9. 2011



Cyklostezka tak trochu jinak
Je to dáma, která se svůdně kroutí po boku Sázavy. 
Spolu teď tvoří kamarádky, které nás během ně-
kolika chvil vtáhnou z rušného města do malebné 
přírody a oázy klidu. 

Dřív, než se stačila cyklostezka ukázat v plné 
kráse, musela podstoupit plastickou operaci, kdy 
se ze staré železniční dámy změnila na mladou a 
půvabnou cyklostezku. Byly to značné chirurgické a 
kosmetické zásahy, včetně rekonvalescenční léčby. 

No a jistě pochopíte, že žádná žena se nechce 
ukazovat před veřejností ve zbědovaném stavu, a 
navíc  se vystavovat nebezpečí a zdravotním kom-
plikacím.

Věřte, že jsme dělali, co jsme mohli, abychom ji 
v každém ročním období ochránili. Ale nejenom ji, 
i ostatní obyvatele, kteří by s ní v době léčby chtěli 
přijít do styku nebo ji navštívit. Nejprve bylo dáno 
veřejnosti na vědomí, že jsou návštěvy zakázány. 
Aby chirurgické zásahy v podobě stavebních strojů 
a strojní techniky byly dokonale a čistě provedeny, 
bylo potřeba vyčistit a vyklidit „operační sál“.  Infor-
mační cedule, zákazy vjezdu a bezpečnostní značky 
zákazu vstupu na staveniště byly vyvěšeny na všech 
důležitých místech, kde hrozilo veřejnosti nebezpe-
čí.  

To byste nevěřili, kolik náplastí v podobě cedulí 
„zákazu vstupu“ v době léčby padlo. Skoro každý 
den, byly prováděny kontroly a pokaždé se našlo 
místo, kde je „náplast“ odlepena. Kdyby jenom od-
lepena, ale ony byly pryč. Hledali jsme, některé byly 
nalezeny v křoví, jiné se pohupovaly na břehu řeky.  

Největší rány, po odstranění devíti lávek, se těžko 
hojily a nešly hned zacelit. Pravidelně jsme je obva-
zovali bezpečnostní páskou a informovali veřejnost, 
aby  do míst nevstupovala, neboť nebezpečí zranění 
a pádu do hloubky bylo značné.  

Určitě si představíte, že u dámy takové „délky“ 
zabralo ošetření plno času.  Ošetřování od obce 

Sázava bylo snadnější. Čím jsme se ale blížili k Přibyslavi, ran 
přibývalo a někdy se zdála být léčba nekonečná.  

Ale čistota, pořádek a bezpečnost musí být, tak znovu dokola: 
informovat, ovázat, zalepit a léčíme dál!  

Nakonec  se  vše podařilo bez následků.  Cyklostezka je tu 
pro všechny, bez rozdílu generací.  A nyní je jen na nás, jak si 
tuto dámu budeme chránit a hýčkat.  

Touto cestou děkuji všem, kteří jste respektovali práci a úsilí 
jiných.

Jitka Krupičková, koordinátor BOZP na staveništi

Unikátní přibyslavská cyklostez-
ka po staré železniční trati je ote -
vřena
V pátek 9. září byla slavnostně otevřena nová cyklo-
stezka z Přibyslavi do Sázavy. Stezka vede roman-
tickou trasou bývalé železniční trati v délce téměř 
9 kilo metrů. Projekt podpoří Regionální operační 
program Jihovýchod dotací ve výši 25 milionů ko-
run. 

Město Přibyslav se rozhodlo k výstavbě cyklos-
tezky využít více než 100 let starou železniční trať. 
Po historické železniční dráze jezdily od roku 1997 
výletní vlaky, na jaře roku 2006 vlastník provoz ukon-
čil kvůli vysokým provozním nákladům. Cyklostezka 
byla možností, jak návštěvníkům zachovat toto výji-
mečné místo. Trasa cyklostezky tak vede půvabným 
prostředím biokoridoru horního toku řeky Sázavy, 
typickou krajinou Vysočiny – lesem, polem i kolem 
skalních stěn. 

Cyklostezka je vhodná cykloturisty, in-line brus-
laře, vozíčkáře, pro pěší turisty maminky s kočárky, 
i děti s koloběžkami. Zákaz vjezdu na ni mají mo-
torová vozidla. Na nově vybudované stezce bude 
rušno po celý rok, protože v zimě bude sloužit běž-
kařům. Město Přibyslav zajistí běžkařské trasy.  

Na trase stezky jsou zřízena 2 větší odpočinková místa 
s lavičkami se stolky a jednoduchým zastřešením, také stojany 
na kolo. Po cestě si zájemci mohou na informačních tabulích 
přečíst podrobnosti o cyklostezce, okolních obcích a historii 
železniční trati. 

Vybudovaná stezka přinesla výrazné zlepšení bezpečnosti 
cyklistů. Ti dosud museli využívat jen cyklotrasy vedoucí po 
frekventovaných komunikacích II. a III. třídy. Nová stezka má 
šířku 3 metry a je až na atmosféru dokreslující dřevěné lávky, 
celá asfaltová. Nová cyklostezka začíná u Přibyslavi směrem 
na Olešenku, nedaleko vlakového nádraží, kde je možnost 
parkování. 

Slavnostní otevření cyklostezky se chystá 9. září na Přiby-
slavské slavnosti, kdy v 13.00 hodin proběhne soutěž nej-
mladších žáků ZŠ na in-line bruslích a v 14.00 hodin začíná 
slavnostní zahájení jízdou na historických bicyklech, poté si 
mohou stezku projet děti a široká veřejnost. Občerstvení po 
trase bude pro účastníky zajištěno. 

Díky podpoře Regionálního operačního programu Jihový-
chod vznikly nové cyklostezky také v nedalekých obcích Sáza-
va a Hamry nad Sázavou, které téměř navazují na nově zbu-
dovanou přibyslavskou stezku. Regionální operační program 
Jihovýchod spolufi nancoval výstavbu celkem 87 kilometrů 
nových cyklostezek, po kterých denně projíždí až 12 000 cyk-
listů a in-linistů. 

 Více informací naleznete na stránkách www.jihovychod.cz

Ahoj Hanko, včera jsme projeli novou cyklostezku ze Sázavy do Přibyslavi. Počasí nebylo sice nic moc, ale cyklostezka 
je parádní. Kdo ji vymyslel, ten by zasloužil metál. Příště už asi nebudeme jezdit od Žďáru přes Račín a Vepřovou, 
ale raději po nové stezce, hezky po rovince. Kup si brusle a vyraz, pokud už jsi tam nebyla.

Výběr z ohlasů
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Město Přibyslav
Bechyňovo náměstí 1
582 22 Přibyslav

vlastník a správce komunikace vydává tento

P R O V O Z N Í   Ř Á D
PRO POZEMNÍ KOMUNIKACI

C YKLOSTEZK A  
PŘIBYSL AV–SÁZ AVA
PO STARÉ ŽELEZNIČNÍ TR ATI

1. Cyklostezka je výhradně určena pro rekreační 
bezmotorovou dopravu. Komunikaci mohou 
využívat pěší turisté, cyklisté, osoby na kolečko-
vých bruslích a jiných sportovních prostředcích 
(koloběžky, kolečkové běžky, apod.), osoby 
s dětskými kočárky, invalidními vozíky a podob-
ně.  Cyklostezka není určena jako tréninková 
dráha sportovců. Cyklostezku jako celek lze na 
jednotlivé akce pronajmout, o pronájem je mož-
né písemně požádat Radu města Přibyslav. 

2. Průjezd všech motorových vozidel je zakázán.
Výjimku tvoří vozidla složek integrovaného zá-
chranného systému, vozidla údržby s největší 
povolenou hmotností 12,5 t.

3.  Výslovně je zakázán vstup se psy a to i na 
vodítku a dále pak vjezd jezdců na koních nebo 
koňských či psích potahů.

4. Všichni uživatelé jsou povinni dodržovat pra-
vidla silničního provozu a být ohleduplní vůči 
ostatním, svoji jízdu přizpůsobit stavu povrchu 
stezky. Uživatelé cyklostezky jsou si při provozu 
rovni.

5.  Uživatel cyklostezky se po komunikaci pohybuje 
na vlastní nebezpečí. V případě úrazu či nehody 
zodpovídá za vzniklé škody na zdraví i majetku 
vždy ten, kdo nehodu způsobil. Pro minimalizaci 
možnosti úrazů proto doporučujeme používat 
předepsané a vhodné ochranné pomůcky.

6. Cyklostezka je obousměrná. Cyklisté, bruslaři 
i chodci jsou povinni jezdit nebo chodit vpravo ve 
směru jízdy. Předjíždění je stanoveno z levé strany 
s ohledem na celkový provoz na cyklostezce.

7. Uživatelům cyklostezky je k dispozici mobiliář 
(2 odpočivadla, informační tabule, značení). 

8. Všem návštěvníkům cyklostezky je přísně za-
kázáno jakýmkoliv způsobem poškozovat a ničit 
příslušný mobiliář, odhazovat odpadky mimo 
odpadkové nádoby, rušit zvěř, ptactvo i ostatní 
návštěvníky cyklostezky hlučným chováním (ne-
vhodná hudba, křik), zakládat otevřené ohně 
a vytvářet jakékoliv překážky pro plynulý a bez-
pečný provoz pozemní komunikace, používat 
zábradlí pro slaňování apod.

9. V případě zjištění jakéhokoliv nedodržování 
pravidel provozu na cyklostezce, poškozování 
jejího zařízení nebo porušování zásad slušného 
chování, lze nedostatky nahlásit na MÚ Přibyslav, 
telefonní číslo 569 430 813 nebo na e-mailové 
adrese: sz@pribyslav.cz

10. Další informace získáte na internetových strán-
kách www.pribyslav.cz/sport/szmp



Vážení čtenáři, 
v srpnovém vydání občasníku jste se mohli blíže seznámit s Občanským sdružením Benediktus, 
které poskytuje odlehčovací službu a provozuje sociálně terapeutické dílny.  Nyní se můžete 
dočíst bližší podrobnosti o jejich rozhodnutí zaměstnávat lidi s postižením. V případě dotazů 
ohledně sociálních služeb se můžete obrátit na MÚ – odbor sociální péče. 

Mgr. Eva Pospíchalová, tel. 569 430 817

V minulém čísle jsme se Vám představili jako po-
skytovatelé sociálních služeb pro lidi s mentálním 
a kombinovaným postižením. To je naše základní 
poslání, se kterým jsme před deseti lety vznikli. Jed-
no desetiletí a kus je ale dlouhý čas, aby se leccos 
pozměnilo, přetavilo a přesměrovalo. Tak jsme 
dnes rozhodně docela jinde, možná dál, než tomu 
bylo dříve.

Tím nejzřetelnějším, co se u nás pozměnilo, 
k čemu jsme se vyvinuli, je rozhodnutí zaměstnat 
některé naše klienty, ale i další lidi s postižením, 
místo abychom jim jen poskytovali službu.

Co nás k tomu vedlo?
Během té dlouhé doby jsme zjistili, jak šikovní, 

nápadití a nadaní naši klienti jsou. V jejich rukou 
vznikají opravdu krásná a kvalitní díla, která prodá-
váme na nejrůznějších akcích, jako jsou trhy, naše 
benefi ční akce, nebo tento rok třeba Šatlavafest 
u vás.

Za druhé: snažíme se, abychom skutečně tva-
rovali naši činnost, cíle a služby podle toho, kam 
směřují naši klienti, jaké mají potřeby, a zjistili 
jsme, že mnozí z nich potřebují spíše než službu, 
aby jim někdo dal důvěru a zaměstnal je a oni 
mohli ukázat, co v nich silného je způsobem, ja-
kým to dáváme světu najevo i my ostatní.

Navíc věříme, že takto získáme do budoucna 
významný zdroj fi nancí, který bude krýt náklady 
na naše služby a staneme se tak méně závislí na 
dotacích.

Od února jsme tak zaměstnali na dohody o pro-
vedení práce první čtyři naše „klienty“. Pracovali 
1–2 hodiny denně v údržbě našeho areálu na Mod-
letíně, od 1. srpna jsme začali už skutečně naostro 
a šest lidí s postižením uzavřelo s námi pracov-
ní smlouvy na dobu neurčitou. Budou pracovat 
v tkalcovské a keramické dílně a v zahradní a údrž-
bové dílně.

Je to článek v naší stavbě
Zaměstnávání lidí s postižením, ale není nic samo-
statného, co bychom začali podnikat, je to součást 
našich plánů, důležitý kámen v naší stavbě. Naším 
dlouhodobým cílem je vytvořit komunitu lidí 
zdravých a s postižením na Modletíně, která by 
fungovala v rámci mezinárodní organizace Archa. 
V takovéto komunitě lidé žijí (v našem slovníku to 
znamená chráněné bydlení), pracují a tráví svůj 
volný čas. Komunita představuje místo, které patří 
všem jejím členům stejně, každý má stejný hlas při 
jejím vytváření, nerozlišuje mezi klienty a pracov-
níky, asistence u lidí s postižením je také hodně 
postavena na dobrovolnictví.

Jak jsme se snažili ukázat – naše činnost je široká 
a pestrá a většina se v ní může nalézt. Budeme rádi, 
pokud nebudete váhat a kontaktujete nás, pokud 
byste potřebovali nebo někdo z vašich blízkých 
jakoukoliv službu nebo jste i přímo hledali práci 
pro někoho s postižením. Zároveň děkujeme za 
vaši pozornost a městu  za širokou podporu, které 
se nám dostalo k tomu, abychom se vám předsta-
vili.

Za Benediktus Michal Rozhoň

Kontakt na nás:
Klášterní 60, 583 01 Chotěboř 
www.beneditkus.org 
e-mail: benediktus@centrum.cz 
tel. 731 402 233

BENEDIKTUS A ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ S POSTIŽENÍM

Ukázky našich výrobků – výrobků lidí s postižením

My, naši dodavatelé a hlavně naši francouzští přá-
telé z Archy, když k nám přijeli a pomáhali – zde 
např. na stavbě budoucí sušárny ovoce…

Sociální služby ŘÍJEN 2011Str. 13
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Školní zahrada – 
zahrada pro život
V sobotu 17. září 2011 byla do rukou zástupců Zá-

kladní školy Přibyslav předána plaketa Přírodní za-
hrady v rámci projektu „Přírodní zahrady bez hra-

nic“, který je podpořen z prostředků Evropského 

fondu regionálního rozvoje Evropské unie. Myšlen-

ka přírodních zahrad má své kořeny v Dolním Ra-

kousku a na Vysočinu se dostala díky přeshraniční 

spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem. 

Pro získání certifi kátu Přírodní zahrady musí být 

splněna tři základní kritéria – při údržbě zahrady se 

nesmí používat žádná rychle rozpustná minerální 

hnojiva, pesticidy ani jiné chemické prostředky 

a rašelina. V případě školních zahrad jsou pravidla 

ještě přísnější – zahrada musí poskytovat přirozené 

prostředí pro volně žijící živočichy a divoce rostoucí 

rostliny – např. mokrá a suchá stanoviště, přiroze-

nou louku, vzrostlé dřeviny, divoká zákoutí, úkryty 

v hromadě kamení nebo suchých větví, dále užitko-

vé záhony a místa k odpočinku, výukové prvky atd. 

Velký důraz je kladen na využívání dešťové vody 

a postupů šetrných k půdě jako je mulčování, zele-

né hnojení nebo kompostování. To všechno a ještě 

mnoho dalšího naše zahrada nabízí a během po-

sledních čtyř let se stala důležitou součástí provozu 

školy. Poskytuje nejen zázemí pro výuku různých 

předmětů, ale především prostředí, ve kterém se 

děti učí přírodu poznávat, milovat a rozumět jí.

Dík patří všem, kteří se na budování školní zahra-

dy podíleli – rodičům, žákům a pedagogům školy, 

místním zahrádkářům, ochotným spoluobčanům, 

Lesnímu družstvu obcí Přibyslav a zaměstnancům 

MěÚ Přibyslav. Osobně bych chtěla poděkovat 

panu školníkovi Petru Málkovi za podporu myšlenky 

přírodních zahrad a dětem z kroužku Otakárek za 

desítky hodin práce, která je, doufám, baví a přináší 

nám společnou radost i z nepatrných výsledků.

Marie Zichová, koordinátorka EVVO 
na ZŠ Přibyslav

Po dvou měsících přivítaly osiřelé (nepočítáme-li 

čilý pracovní ruch při stavebních úpravách, malo-

vání a údržbě) školní budovy opět své celoroční 

obyvatele – žáky, učitele a ostatní zaměstnance. 

Letos nastoupil po dlouhé době rekordní počet 

prvňáčků – šedesát, takže jsou otevřeny tři první 

třídy. Slavnostního uvítání v hudebně se kromě 

vedení školy zúčastnili i pan starosta J. Štefáček, 

místostarosta pan M. Kamarád a k dětem a jejich 

rodičům promluvil také náměstek hejtmana Kraje 

Vysočina pan L. Joukl.

Jako každoročně i letos naše škola připravila ně-

kolik doprovodných akcí k Přibyslavským slavnos-

tem.

Od pátečního odpoledne do nedělního poledne 

se mohli návštěvníci potěšit prohlídkou výstavy fo-

tografi í z naší a skotské vysočiny umělecké skupiny 

Diff erent3 (M. Ottmar – P. Hrouda – D. Mikulecký). 

Výstava byla nainstalovaná ve vestibulu školy. Kdo 

došel až do prvního patra, určitě nelitoval, neboť 

zde vystavovala školní družina a kroužek Otakárek 

své krásné výrobky, které bylo možno zakoupit. Též 

výstavka výtvarných prací žáků vzbuzovala zaslou-

žený zájem.

Vernisáž těchto výstav proběhla za účasti pana 

starosty a dalších hostů v pátek 9. 9. odpoledne. 

Vystoupil soubor La Via a taneční kroužek školní 

družiny.

Po vernisáži se konal koncert Zdeňka Dudky 

(Krokodila) ve školní knihovně. Škoda, že fi lmové 

představení v kulturním domě odlákalo část poten-

ciálních diváků. První část netradičního koncertu 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Poslední dva týdny v červenci pořádala Školní dru-

žina v Přibyslavi ve spolupráci s fi rmou ACO třetí 

ročník příměstského tábora.Na první termín bylo 

přihlášeno 22 dětí, na druhý 21 dětí. Program byl 

velice pestrý – výlet do Kutné Hory, na Lipnici, do 

záchranné stanice Pavlov. Navštívili jsme kostnici 

v Nížkově, podnikali jsme pěší výlety do okolí Přiby-

slavi. Jeden den byl věnovaný zdravovědě, kdy nám 

paní Ilona Loužecká s velkou trpělivostí a ochotou 

vysvětlila a předvedla, co dělat v případě úrazu. Ne-

chyběla ani „šipkovaná“ a hledání pokladu a spor-

tování na hřišti. Děti se také zapojily do výtvarné 

a keramické dílny.

Chtěla bych toto cestou poděkovat fi rmě ACO 

za spolupráci a dětem za bezvadný kolektiv, který 

během tábora vytvořily.

Hana Janáčková, vedoucí vychovatelka ŠD

Zprávy ze základní školy
sestávala z  několika písní, v druhé polovině násle-

doval multimediální projekt Excursion.

Po celou dobu, kdy byly výstavy otevřené, měl 

každý ze stovek příchozích možnost prohlédnout si 

i prostory naší školy. Této možnosti mnozí s nadše-

ním využívali stejně jako příležitosti nahlédnout do 

školní kroniky s fotografi ckými přílohami.

Všem, kdo se na přípravě a zdárném průběhu 

podíleli, dospělým i žákům, patří veliký dík.

V rámci Přibyslavských slavností uspořádala také 

škola ve čtvrtek 15. září žákovský turnaj v miniko-

pané. Letos se jej zúčastnily čtyři školy a první cena 

zůstala u nás v Přibyslavi.

Poslední zářijový den čeká děti cvičení v přírodě 

s nácvikem evakuace školní budovy, se školením 

první pomoci a ochrany za mimořádných událostí.

Všem žákům, jejich rodičům i zaměstnancům 

školy přejeme po celý školní rok hodně zdraví du-

ševního i tělesného, vytrvalosti a úspěchů.

Pavel Linka
      

SPCCH ČR  - ZO Přibyslav informuje
čtvrtek 6. října ve 14.30 hodin - POCHOD PRO ZDRAVÍ
sraz účastníků před budovou radnice

čtvrtek 20. října ve 14.00 hodin - ČLENSKÁ SCHŮZE
v klubovně hasičské zbrojnice

pondělí 24. října -  POSEZENÍ S HUDBOU
čas a místo bude dodatečně upřesněno

připravujeme: prosinec – zájezd do Hlinska a vánoční besídku pro členy naší organizace
(Sledujte naší vývěsku. Zde získáte aktuální informace o všech akcích)
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Místní skupina Českého červeného 
kříže v Přibyslavi

….,ŽE BY „ZNOVUOBNOVENÍ“ TRADICE…
Ve čtvrtek 27. 10. 2011 zahrají přibyslavští ochotníci DS Furiant divadelní představení  

pro bezplatné dárce krve a členy MS ČČK Přibyslav.

Tato akce je uskutečněna díky ochotě divadelního spolku Furiant při KZM Přibyslav 
a  přibyslavské  fi rmě SC Metal s.r.o, která fi nančně zaštítila pronájem kulturního 
domu.

Začátkem měsíce října budeme bezplatným dárcům krve a členům MS ČČK Přibyslav roznášet lístky na 

divadelní představení. 

Dříve lidé dávali krev pouze na transfúzní stanici v Havlíčkově Brodě, v dnešní době máme dárce 

i  v Novém Městě na Moravě, Jihlavě, Brně i Praze….proto je velice obtížné dát dohromady kompletní 

seznam.

Prosíme o shovívavost, neradi bychom na někoho zapomněli. 

Pokud bychom přeci jen někoho z Vás nenavštívili, prosíme, kontaktujte nás na tel. čísle 724 551 604.

Děkujeme za pochopení.

       Za MS ČČK Ilona Loužecká

V sobotu 17. 9. 2011 se konalo jedno z dalších 

setkání malých „červenokřižáčků“. Děti se učily 

obvazové technice, společně jsme vyluštili testové 

otázky týkající se anatomie lidského těla a na zá-

věr proběhl nácvik kardiopulmonální resuscitace, 

tedy tzv. KPR.

Příští schůzku plánujeme na sobotu 22. 10. 

2011. Pokud nám bude přát počasí, pokusíme 

se pro děti uspořádat malou soutěž v poskytová-

ní první pomoci. Za deštivého počasí využijeme 

opět prostoru v „domečku“ u maminek.

K V C  H A R M O N I E  –  K L U B  D Ě T Í 
A  M A M I N E K  V  P Ř I B Y S L A V I

Milé maminky, tatínkové, babičky, dědečkové, tety i ostatní, 

přijďte se svými dětmi mezi nás do Harmonie. Scházíme se 

každé pondělí a středu od 9.00 do 11.00 v „Domeč-

ku“, v areálu bývalé mateřské školy v Tyršově ulici. 

Děti tu poznají nové kamarády a také si vyzkouší, 

jaké je to pracovat a hrát si s ostatními. Společně cvi-

číme, zpíváme, kreslíme, hrajeme si, učíme se nové věci 

a občas něco vyrábíme. I pro vás může být užitečné pro-

brat s jinými rodiči starosti s dětmi a podělit se s nimi o 

své zkušenosti. 

A protože během roku organizujeme různé akce pro děti i rodiče, rádi mezi 

sebou uvítáme kohokoliv šikovného a aktivního s novými nápady.

Těšíme se na vás! Za maminky a děti z KVC Harmonie Štěpánka Poulová

Loučení s létem
Ve čtvrtek 1. září 2011 se členové a příznivci SPCCH 

ČR – Základní organizace Přibyslav zamykáním 

bazénu rozloučili s letošním létem. Předsedkyně 

organizace paní Věra Schusterová poděkovala 

všem zaměstnancům Sportovního zařízení města 

Přibyslav za ochotu a vstřícnost, s jakou se po celou 

letní sezónu každý čtvrtek věnovali všem zájemcům 

o večerní koupání a cvičení v bazénu.    

V příjemném prostředí na místním koupališti 

strávili všichni přítomní ve veselé náladě hezký 

podvečer s výtečnými bramboráčky i pěnivým 

mokem. Nechyběla ani hezká písnička. I když 

se jednalo tentokrát o reprodukovanou hudbu, 

kterou zajistili pracovníci KZM Přibyslav, náladu to 

přítomným nijak nezkazilo.

Tak zase za rok na shledanou.

za SPCCH ČZ – ZO Přibyslav Anna Šauerová

Uzávěrka příštího čísla
21. 10. do 12.00 hod.
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V sobotu 10. září 2011 se v přibyslavském farním kostele 
uskutečnil děkovný varhanní koncert k příležitosti zakonče-
ní restaurátorských prací a generální opravy varhan. Nejdří-
ve zde vystoupili místní varhaníci, poté se předvedli jejich 
hosté – Josef Krušina (pražský varhaník), PhDr. Petr Koukal, 
Ph.D. (organolog Národního památkového ústavu) a prof. 
Václav Uhlíř (organolog Královéhradecké diecéze).

Na začátku tohoto komponovaného večera poděkoval 
P. Zdeněk Kubeš za veškerou pomoc, díky níž se podařilo 
zdárně dokončit generální opravu těchto varhan. Před za-
čátkem samotného koncertu proběhla krátká přednáška 
prof. Václava Uhlíře o historii nástroje a díle varhanáře Ema-

Oprava přibyslavských varhan je uzavřena

 Děkovný koncert s požehnáním varhan
  Mše svatá na náměstí 11. září 2011

  Celosvětové setkání mládeže s papežem Benediktem XVI. v Madridu

Ve dnech 16.–21. srpna se uskutečnilo ve španělské me-
tropoli Madridu celosvětové setkání mládeže s papežem 
Benediktem XVI.  Jedná se o jedno z největších setkání 
lidí na planetě vůbec pořádané římskokatolickou církví. 
Z přibyslavské farnosti vyrazilo na cestu do Španělska na 
19 poutníků, kteří cestovali podle svých možností auto-
busem, autem či letadlem. 

Dobrá polovina Přibyslaváků (včetně autora těchto 
řádků) využila nabídky Sekce pro mládež při České bis-
kupské konferenci a vyrazila do Madridu s desetidenním 
předstihem, aby se tak mohla účastnit i předprogra-
mu ve španělské diecézi Tarragona. V autobuse spolu 
s námi cestovali i mladí z nedalekého města Polná, ale 
také z Čáslavi (současného působiště doberského rodá-
ka P. Bohuslava Staříka) a Kutné Hory.  Samotná cesta 
auto busem na hispánský poloostrov byla dosti náročná a 
trvala téměř tři dny. Proto každý uvítal v půli cesty téměř 
půldenní zastávku v malebném francouzském městečku 
Annecy, ležícím pod Savojskými Alpami. 

Tarragona, která se stala na bezmála týden útočištěm 
pro tři tisícovky poutníků z celé ČR, je katalánské město 
ležící na pobřeží Středozemního moře asi 100 km jižně 
od Barcelony. Jeho historie sahá až do starověku, kdy 
bylo správním centrem tehdejší římské provincie Hispa-
nia. Z této doby se zde zachovalo velké množství pamá-
tek včetně amfi teátru či zbytků místodržitelského paláce.  

Na programu bylo, vedle aklimatizace na subtropické 
počasí, které zde panovalo, především poznávání špa-
nělské kultury, života zdejší církve, ale i zdejšího moře. 
Nechyběla ani návštěva centra regionu Barcelony, kde se 
setkali poutníci ubytovaní v celém Katalánsku a na břehu 
moře slavili mši svatou. Byla také příležitost prohlédnout 
si famosní katedrálu Sagrada Familia, která se staví již 
přes sto let a stále není dokončena. Vyvrcholením před-
programu v Tarragoně byla závěrečná mše v pravé býčí 
aréně. Poté následovala cesta rozpáleným vnitrozemím 
až do hlavního města Madridu. 

Čeští poutníci byli v Madridu ubytováni v několika ško-
lách v centru města, z nichž jedna sloužila jako české cent-
rum. Zde bydlela většina přibyslavských poutníků.  Madrid 
nabízel více než miliónu poutníků z celého světa po celý 
týden velmi nabitý program. Od kulturních představení, 
koncertů, muzikálů až po pořady duchovního rázu, pře-
devším každodenní katecheze biskupů, adorace či pre-
zentace spirituality a práce katolických řádů a komunit.  

Přestože velký počet poutníků představoval často 
potíže, zejména při cestování po městě či při stravová-
ní, mezi všemi účastníky panovala radostná a otevřená 
atmo sféra, lidé z různých koutů země se spolu spontánně 
dávali do řeči a občas si také vyměnili nějakou drobnost 

nuela Štěpána Petra. Následovala zajímavá fotoprezentace 
celého průběhu oprav MgA. Dalibora Michka (varhanáře – 
restaurátora), jehož dílna měla projekt na starosti. Tato část 
večera byla zakončena slavnostním požehnáním varhan.

Aby se mohl celý projekt uskutečnit, bylo nutné nashro-
máždit částku ve výši 1, 2 mil. Kč. Nebýt velké štědrosti 
a podpory jednotlivých dárců, Kraje Vysočina a Města 
Přibyslav, nebyla by tato generální oprava možná.

Po zpracování všech materiálů bude kompletní zpráva 
zveřejněna na webu www.farnostpribyslav.cz.

Karel Březina a Marie Zrzavá

Za papežem z Přibyslavi až do Madridu 
na památku. V této souvislosti je třeba podotknout, že 
o propisku s logem města Přibyslav byl velký zájem na-
příč všemi kontinenty.  

Mottem celého setkání byl biblický citát: „V Kristu za-
pusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte 
víry.“  Papež proto spolu s biskupy inicioval vznik nového 
katechismu přímo pro mladé s názvem YOU CAT, kte-
rý inspirován dnešními cestovními průvodci moderním 
jazykem pomocí otázek a odpovědí provází čtenáře po 
základních aspektech katolické víry. 

Vrcholem Světových dnů mládeže byl příjezd Sva-
tého Otce a jeho setkání s mladými. Papež dorazil do 
Madridu již ve čtvrtek a zdržel se až do neděle. Během 
čtvrtka se stihl pozdravit a přivítat s mladými na náměstí 
Cibeles. V pátek předsedal křížové cestě, která probíha-
la v ulicích města. V sobotu se papež spolu s v tu chvíli 
již dvoumilionovým zástupem shromáždil na letišti Qua-
tro Vientos, aby zde vedl noční vigilii spojenou s adorací. 
Naprosto nečekaně však do programu zasáhla prudká 
bouře. „Největší zážitek byl předposlední den, na letišti 
při velké bouři, když se začala trhat plachta na jednom 
ze sloupů, které držely světla. Museli jsme po něm vylézt 
a zbylou plachtu strhat dolů aby ho vítr neshodil. Zapů-
sobila na mě ta obrovská masa lidí na letišti, kteří tam 
zůstali přes bouřku, noc i to vedro.“ přibližuje atmosféru 
na letišti poutník Michal Málek. Papež a ani miliony pout-
níků se nenechali rozmary počasí zastrašit a program po 
chvilce přerušení pokračoval dále. „Drazí mladí, prožili 
jsme společné velké dobrodružství. Děkuji vám za obdi-
vuhodný příklad, který jste dali. V Kristu tak jako dnes je 
vždycky možné čelit životním zkouškám. Nezapomeňte.“ 
rozloučil se papež ten večer s mladými. Po skončení vigi-
lie přečkali poutníci na letišti až do rána. 

Světové dny mládeže byly zakončeny slavnostní mší 
svatou na letišti Quatro Vientos, které se účastnilo přes 
dva miliony věřících ze 170 zemí světa.  Ve své promluvě 
především papež mladým lidem připomněl, že autentické 
následování Krista je možné pouze ve společenství církve. 
„Není možné odtrhávat Krista od církve, jako není možné 
oddělovat hlavu od těla,“ uvedl v této souvislosti papež 
a dodal: „Nelze následovat Ježíše osamoceně. Kdo pod-
lehne pokušení jednat „na vlastní konto“ či žít víru podle 
individualistické mentality, která převládá ve společnosti, 
vystavuje se riziku, že se nikdy nesetká s Ježíšem Kristem 
anebo skončí následováním Jeho falešného obrazu.“

V závěru bohoslužby pak papež mladé lidi z celého svě-
ta pozval na příští Světové dny mládeže, které se v roce 
2013 uskuteční v brazilském Rio de Janeiru.  Kdo ví, zda 
bude mít Přibyslav své zástupce i za dva roky v Brazílii?

Bc. Jan Málek
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  Ze slavnostního otevření dětského oddělení přiby-
slavské knihovny

KNIHOVNA MÁ NOVÉ DĚTSKÉ ODDĚLENÍ 
Tak jako každoročně, i letos se KZM Přibyslav připojilo svými akcemi k Přibyslavským slavnostem. Ve 
čtvrtek 8. září ve 14.00 hodin proběhlo slavnostní otevření nového dětského oddělení za přítomnosti 
pana starosty J. Štefáčka a místostarosty M. Kamaráda. Pracovníci KZMP a loutkářský soubor Pimprla-
ta si pro přítomné malé návštěvníky připravili řadu zajímavých soutěží, odpoledne plné her se sladkými 
odměnami. V neposlední řadě patří dík klavíristce paní učitelce H. Loubkové a mladému houslistovi 
J. Zichovi za hezkou kulturní vložku. Malým čtenářům se jistě bude líbit v pohodlně upravené půjčov-
ně, která je nyní vybavena útulným barevným nábytkem. V pátek se ve 14.00 hodin se KZM Přibyslav 
podílelo na slavnostním otevření nové cyklostezky a večer v 19.00 hodin naše kino promítlo česko-pol-
ský fi lm Lidice. Mimořádně silný scénář napsal Zdeněk Mahler, jehož některé knihy jsou i v regálech 
přibyslavské knihovny. V sobotu a v neděli se městské muzeum připojilo ke Dnům evropského dědic-
tví. V tento den mají zájemci možnost prohlédnout zdarma nejen stálou expozici městského muzea, 
ale i výstavu fotografů z Polné, čehož hojně využili návštěvníci Mlékárenského dne. Ve 21.00 hodin se 
rozzářil i „rozehrál“ na náměstí tradiční ohňostroj. Na hudebním, reprodukovaném doprovodu světel-
né show se podílel i pan P. Štefáček, pracovník KZMP. 

Následující sobotu, tj. 17. 9., nám z pódia kulturního domu zahrál pražský multižánrový mini orches-
tr wrgha POWU, který si v Přibyslavi uspořádal tvůrčí soustředění. V našem kulturním domě nastudo-
val nové skladby a podle svých slov „piloval” nový repertoár. A jaké nové knihy se objevily na policích 
městské knihovny?  

Mezi naše knižní přírůstky patří čtyřdílná Kronika 
válečníka. Její autor – Bernard Cornwell se narodil v 
Londýně v roce 1944. Jako tzv. válečné dítě nepoznal 
vlastní rodiče, jeho otec byl kanadským pilotem, matka, 
původem z Anglie, byla členkou ženských pomocných 
leteckých sborů (WAAF). Bernard byl dán k adop-
ci a osvojen rodinou Wigginsových z Essexu, která 
patřila k přísně protestantské sektě Peculiar People. 
Cornwell se vzdělával na internátní škole, vystudoval 
Londýnskou univerzitu, na deset let nastoupil do BBC 
a pracoval jako ředitel zpravodajské televize v Sever-
ním Irsku. V roce 1980 se oženil s Judy a společně se 
přestěhovali do její rodné země, do USA. Tam začal 
psát romány, protože k tomu nepotřeboval pracov-
ní povolení, které mu americké úřady odmítly vydat.
Upoutal čtenáře svými thrillery ze současnosti a proslavil 
se historickými romány, většinou již přeloženými do češ-

tiny. Ve svých knihách zpracovává významné okamžiky 
anglických a amerických dějin, od záhadami obestřené 
stavby kamenného kruhu ve Stonehenge (Svatyně) přes 
legendární příběhy osobitě pojatého artušovského cyklu 
(Kronika válečníkova) a počátky stoleté války (Hledání sva-
tého grálu) až po cyklus z napoleonských válek a kroniku 
americké občanské války.

Na konec bych se ráda rozloučila s přibyslavskou kniho-
vnou, která mi dala příležitost poprvé zúročit vše, co 
jsem získala studiem knihovnické školy v Brně. A loučím 
se se čtenáři, které jsem v knihovně tak ráda vídala a na 
jejichž návštěvu se vždycky těšila. Od prvního října je 
novou knihovnicí paní Andrea Slaninová, své nástupkyni 
přeji věrné čtenáře. Přibyslavská knihovna má bohatou 
tradici a plné police krásných knih a tak to jistě zůstane.

EVA SEKNIČKOVÁ, ml., knihovnice

Přibyslav v literatuře 
(61) 
V. Lipovský: Prokop Veliký: obrazy z válek husitských. 
Praha 1875, str. 7 a str. 8.
...Nastal krutý, zoufalý boj. Posádka Přibyslavi přivítala 
Tábory deštěm šípů, kamení a klád, které s hradeb na 
hlavy nepřátel metala a válečnému ryku bojovníku kalicha 
odpovídáno posměchem a urážlivým křikem. Přibyslavští 
doufali, že se Táborům útok na pevné město nezdaří a že 
budou muset s nepořízenou odtáhnout, jako se jim to již 
několikráte bylo stalo. Leč tenkráte byli na omylu. Táboři se 
nedali odstrašiti udatným odporem, jako vlny rozbouřené-
ho moře, které z pravěkých hrází vystoupí a vše před sebou 
neúprosně drtí, valili se ku zdím, vystupovali po mrtvolách 
padlých bratří, zaráželi žebříky a hnali se na hradby. 

Po hejnech rozběhli se v ulicích a v krátkém okamžení 
splanula Přibyslav na všech stranách co obrovská pocho-
deň. Táboři se rozestavili po hradbách, aby nikdo z obyva-
telů a posádky Přibyslavské neušel plamenům a s uspoko-
jením patřili na záhubu města, kteréž statným odporem jim 
učinilo nesčíslných škod a vyžádalo tisícerých obětí...

(Na památku hrdinným obráncům, kteří proti několika-
násobné přesile 3500 zkušených bojovníků měli malou šanci.)

J. Ledvinka, ml.

Filmový klub Přibyslav uzavře v prosinci tohoto roku de-
set let své existence. A protože si myslíme, že i v příštích 
měsících je na co se těšit, přinášíme zde krátkou upou-
távku.

Nejdříve nám ale dovolte upozornit na několik změn 
v konceptu klubových večerů. Po loňském přechodu na 
dvouměsíční cyklus jsme se rozhodli pro obnovení mě-
síční frekvence s tím, že bude vždy uveden jeden fi lm 
a po něm bude následovat hudební představení. Pravi-
delný začátek klubu pak přesouváme na 19:30. Pevně 
věříme, že se tento model osvědčí a že tak zpřístupníme 
fi lmy, které dříve začínaly pozdě večer, většímu okruhu 
diváků. K prvnímu říjnu budou zprovozněny nové webo-
vé stránky na adrese www.fkpribyslav.cz

A jaký tedy bude fi lmový podzim v Přibyslavi?
22. října: Film Třetí muž (1949) je typickým představite-
lem žánru fi lm noir. Děj se odehrává v poválečné Vídni, 
kam přijíždí spisovatel Holly Martins na návštěvu ke své-
mu příteli. Záhy však zjistí, že ten je mrtev, a navíc že je 
považován za zločince. Následuje setkání s tajemnou po-
stavou, která přiměje Hollyho, aby ve Vídni zůstal a po-
mohl rozluštit záhadné okolnosti úmrtí jeho přítele. Film, 
který získal Oscara za kameru a hlavní cenu v Cannes, je 
známý vynikajícími dialogy, netradiční hudbou a ponu-
rou atmosférou, typickou pro tento žánr.

Následovat bude koncert skupiny Wotienke. Jde 
o kapelu, která, ač pochází z Moravy, má za frontmanku 
v Amsterdamu narozenou Holanďanku Wotienke Verme-
er. Pohybují se na hranicích šansonu, jazzu, ale i rocku, 
a jejich koncerty patří k tomu nejlepšímu, co lze momen-
tálně v českých klubech zažít. Koncert je součástí jejich 
tour k právě vydanému EP Please Read This for Me.

FILMOVÝ KLUB PŘIBYSLAV
Program na další měsíce představíme jen ve stručnos-

ti. 12. listopadu se můžete těšit na fi lm Banksy – Exit 
through the Gift Shop a originální kapelu z Pelhřimova 
jménem Eč. 

17. prosinec bude patřit novému českému fi lmu Alois 
Nebel a přibyslavskému publiku dobře známé kapele Hi-
fi  (Praha).

Za Filmový klub Přibyslav, Martin Musil & Jakub Šnýdl 

Zajímavosti v tisku 
před lety (7)
(Rudé právo, 16. 10. 1963)
Bylo, ale už nebude.

... Pomůže tu, stejně jako jinde, nová technologie 
Silfl ex. Refl exní hmota se podle ní dá prudce nastříkat 
přímo na plechové ukazatele. Před dosavadním způso-
bem – Parafl ex – má neocenitelné výhody. Již se nemusí 
ručně nanášet 4–5 vrstev refl exní hmoty na hliníkovou 
fólii, potom písmena vyřezávat a lepit je na ukazatele...

(Pozn.: O těchto refl exních hmotách jsem poprvé 
uslyšel při mém studiu na SPŠS ve Žďáře nad Sáza-
vou. Autorem Silfl exu  a spoluautorem Parafl exu byl 
ing. J. Gajdorus z Přibyslavi. Bohužel musíme konstatovat, 
že i další vynálezy Přibyslaváků upadly v zapomenutí.)

J. Ledvinka, ml.
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Vyjádření ke „stanovisku odboru dopravy…“
Smyslem zveřejnění Otevřeného dopisu kraji Vysočina v srp-
novém PO byly 2 důvody.

poukázat na jednání kraje s řadovými občany při realizaci 1) 
svých zájmů, které může dobře posloužit ostatním lidem 
v jejich postoji při případném jednání s úřady v budouc-
nu
poukázat na opětovnou ignoranci a aroganci představi-2) 
telů kraje, neboť do doby odeslání příspěvku do PO jsem 
znovu neobdržel žádnou odpověď (doporučený dopis 
odeslán 8. 7. 2011 příspěvek odeslán 19. 7. 2011)
Tyto 2 důvody byly jasně řečeny v 4 řádkovém krátkém 
úvodu, který měl předcházet dopisu. Bohužel z nějakého 
důvodu (pravděpodobně byl přehlédnut) nebyl otištěn. 

Je velmi smutné, že odpověď na můj otevřený dopis jsem 
dostal až v minulém čísle PO, do té doby bez odezvy 
(na doporučený dopis se odpovídá reakcí v periodiku).

Zde JUDr. Mrázková zmiňuje, že v podkladu pro územní 
řízení 29. 6. 09 jsme dali souhlas se vstupem a stavbou na 
našem pozemku. Na tento souhlas jsem bohužel zapomněl, 
za což se omlouvám nejen zástupcům kraje, ale i čtenářům 
za mystifi kaci. Nicméně se již patrně záměrně, nezmiňuje o 
povinnostech vyplývajících z tohoto souhlasu, které měl in-
vestor dodržet. Jednalo se o následující: 

předložit projektovou dokumentaci ke schválení- 
zahájení stavby bude v předstihu oznámeno- 
pozemek bude po ukončení stavby protokolárně předán- 
Nic z toho investor nedodržel. Troufám si říci, že kdyby se 

tak stalo a vše probíhalo jak mělo, jistě bych  na tento sou-
hlas nezapomněl.

Nedodržel ani smlouvu „ Zakládající právo provést stav-
bu“ (podepsána před kolaudací), kde v článku III se píše:

„ Kraj se zavazuje, že po realizaci výše uvedené stavby a 
po jejím geometrickém zaměření, požádá do 60 dnů, ode 
dne vydání kolaudačního souhlasu na citovanou stavbu, 
popř. uvedení stavby do předčasného užívání, vlastníka 
dotčených pozemků o provedení majetkoprávního vypořá-
dání a předloží návrh kupní smlouvy.“

Silnice je v provozu od konce října 2010, takže vyrovnání 
mělo proběhnout do konce prosince 2010. Kraj se zavázal a 
tak měl jednat. Za 10 měsíců se ozval 2x, poprvé po 5 mě-
sících a to vždy po několika telefonických urgencích, to je 
dle JUDr. Mrázkové „neustálý zájem o vypořádání.“ Dokáži 
si velmi dobře představit  jaké by to bylo naopak ( já dlužil 
kraji a měl stejný přístup), exekuční řízení by následovalo 
velmi rychle a vymáhaná částka minimálně 10x vyšší. Je zde 
naprosto zřejmé, že způsob jednání je nejen v rozporu se 
slušným jednáním, dobrými mravy, ale i s tím, k čemu se kraj 
písemně zavázal.

Jak se vyvíjela požadovaná cena za pozemek, jsem již 
psal. Rád bych však řekl, že i když jsem na začátku poža-
doval cca 150 Kč/m2, tak při rychlém a vstřícném jednání 
bych pravděpodobně přistoupil i na 100 Kč/m2. V důsledku 
způsobu jednání kraje, je cena taková, jaká je. 

JUDr. Mrázková uvádí, že obvyklá cena za pozemky pod 
silnicí II třídy je 50Kč/m2. To je manipulace s fakty a má za účel 
negativně ovlivnit veřejné mínění. Jde o to, jak kdo daný poze-
mek pojmenuje. Z našeho pohledu se jednalo o nezastavěný 
pozemek sousedící s komunikací, který byl řádně udržován, 
a který mohl být v budoucnu využit třeba ke stavbě garáží. 

Rád bych rovněž JUDr. Mrázkové připomenul, že jsme 
dotyčný pozemek neměli nejmenší potřebu prodávat a při 
souhlasu se stavbou jsme očekávali cenu, která je obvyklá pro 
pozemky v intravilanu města. Následně jsem však požadoval 
cenu ještě mnohem nižší. Jestli na něm kraj postaví odvodňo-
vací příkop, chodník, silnici či parkoviště, mi může být jedno. 

Je snad strategií kraje postavit stavbu a záměrně jednat 
o prodeji až po dokončení stavby, aby mohl argumentovat 
tak, jak argumentuje? V normální společnosti a za normál-
ních okolností je přeci obvyklé, že stavebník nejdříve koupí 
pozemek a pak realizuje stavbu. 

Z logiky JUDr. Mrázkové tedy vyplývá, že pozemek ob-
vyklé ceny v intravilánu města, kraj stavbou „znehodnotí“ na 
cenu 50 Kč/m2 a škodu mám nést já?!

Závěrem bych chtěl říci, že již neočekávám, že bychom 
našli shodu v řešení tohoto problému a náš spor bude muset 
pravděpodobně rozhodnout soud. 

Jan Sejkora

Upozornění: Další příspěvky na toto téma nebudou na 
základě schválených „Pravidel vydávání Přibyslavského ob-
časníku“ již na stránkách PO zveřejňovány.    

redakční rada

 

Jest třeba 
poděkovati …
Jest třeba poděkovati obětavým Přibyslavským hasičům, 
pracovní pohotovostní četě, pana Šimanovského, za 
úklid náplavu na silnici směr odbočka Česká Jablonná 
a průpoj na Dolní Jablonnou. Dále všem průkopníkům 
progresivního pozitivního směru myšlení, pokrokového 
a aktivního v produktivním věku mládí. Též je nutné 
poděkovat starostlivé mladé paní Věrušce Hradové a též 
před ní i panu Pavlovi Janů Za jejich starost a trpělivost.
Také je třeba poděkovat dvěma starostům za cyklistickou 
stezku pěší zónu Přibyslav – Sázava. Je to perfektní 
a geniální dílo!

J. Klement

Skvělá zpráva pro 
přibyslavský florbal
Vážení sportovní příznivci,
v minulých číslech přibyslavského periodika jsme Vás in-
formovali o dvou utkáních baráže o třetí fl orbalovou ligu, 
kterou přibyslavští fl orbalisté sehráli v městě nad Vajga-
rem - v Jindřichově Hradci. Jak jistě (ne)víte, obě utkání 
fl orbalisté přibyslavského Juvenisu zremizovali, přímý 
postup mezi třetiligovou smetánku tudíž nevybojovali. 
Dovolte mi, abych v následujících řádcích zevrubněji 
popsal barážové souboje a následně Vás seznámil s nej-
novějšími informacemi týkající se budoucnosti fl orbalu 
v našem malém městě, a to zejména skvělou zprávou 
o dodatečném postupu přibyslavských fl orbalistů do 
kýžené vyšší ligy.

V jindřichohradecké sportovní hale, která patří mezi 
nejmodernější a svým interiérovým vybavením mezi 
nejluxusnější haly v republice, se přibyslavští fl orbalisté, 
na začátku máje, utkali v barážových utkáních o přímý 
postup do třetí fl orbalové ligy s místním Slovanem Jindři-
chův Hradec „B“ a Spartakem Soběslav. Do obou utkání 
vstupovali přibyslavští Juvenisané s velkým očekáváním 
a nemalými ambicemi, mezi něž patřil před sezonou 
vytýčený cíl – tedy postup do třetí fl orbalové ligy krajů 
Vysočina a Jihočeského. Pro lepší orientaci ve struktuře 
fl orbalových soutěží v ČR, ale i samotných fl orbalových 
regionech je dobré poznamenat, že třetí liga je čtvrtou 
nejvyšší fl orbalovou soutěží soustřeďující týmy z celého 
fl orbalového regionu Vysočina a Jižní Čechy. Obě bará-
žové utkání skončili pro laický pohled úspěchem -  ne-
prohrou přibyslavských fl orbalistů (konkrétně s výsledky 
5:5 v prvním zápase se soběslavským Spartakem a 7:7 
ve druhém utkání proti rezervě jindřichohradeckého Slo-
vanu), ovšem přímý postup zisk dvou bodů neznamenal. 
Pro mnohé přibyslavské fl orbalisty to byl velice trpký vý-
sledek celosezónního snažení.

Hořké zprávy nejen pro samotné fl orbalisty, ale i fa-
noušky a lidi, kteří místní fl orbal podporují, však zcela ne-
čekaně po třech týdnech přebila informace, která svým 
charakterem přepsala historii přibyslavského fl orbalo-
vého oddílu SK Juvenis. Krajské vedení České Florbalové 
Unie rozhodlo o reorganizaci třetí fl orbalové ligy a bo-
jovníci přibyslavského Juvenisu byli osloveni pro vstup 
do této elitní regionální soutěže! Pro přibyslavský fl orbal 
jde o fantastickou zprávou a to nejen pro samotné hráče 
a členy realizačního mužstva, ale i pro stále početnější 
mladší generaci přibyslavských fl orbalistů, jež tak mohou 
z mládežnických výběrů věkově, ale hlavně výkonnostně 
dozrát až pro působení v A mužstvu. Třetí liga by pro ně 
měla být hlavním motivačním faktorem.

Přibyslavský fl orbal se upírá stále větší oblibě mezi 
mládeží a sportující veřejností. Jen pro zajímavost: v ce-
lorepublikovém záběru je fl orbal v počtu mládežnické 
členské základny již druhý největší sport v ČR! Stále se 
zvětšující členská základna mladých hráčů či hráček se 
rapidně rozrůstá i v Přibyslavi, o čemž svědčí i historicky 
nejvyšší počet družstev přihlášených do nadcházející se-
zony 2011/2012. Novinkou pro tuto sezonu jsou nově 

vzniklé druhé mužstvo mladších žáků či rezervní tým do-
spělé mužské kategorie. 

Mladší žáci budou sehrávat svoje domácí utkání v při-
byslavské sportovní hale, muži jsou nuceni již čtvrtým 
rokem zajíždět k domácím zápasům, kvůli nevyhovujícím 
rozměrům přibyslavské „sportovky“, do jiných okolních 
vyhovujících sportovních hal. Poslední dva roky jim jako 
domácí azyl slouží hala v Ledči nad Sázavou. Je otázkou 
k zamyšlení, proč v Přibyslavi stojí nevyhovující sportovní 
stánek s malými rozměry a proč při stavbě tohoto fi -
nančně velice náročného díla nezohledňovali projektanti 
potenciále fl orbalu... S losem všech soutěží, v nichž při-
byslavské fl orbalové mužstva fi gurují, zejména s losem 
třetí fl orbalové ligy, Vás informujeme v dalším vydání 
přibyslavského periodika. 

Přibyslavský fl orbal začíná dosahovat úspěchů, ať už 
v mládežnických či mužských kategoriích. Zpráva o po-
stupu A mužstva do třetí fl orbalové ligy v kladném slova 
smyslu zasáhla nejen celý přibyslavský fl orbalový oddíl, 
ale i samotné město, jakožto významného sportovního 
centra mikroregionu. Do Přibyslavi vždy patřil a bude 
patřit kvalitní sport, je skvělá vizitka celého oddílu SK 
Juvenis, že se mezi něj začíná řadit i fl orbal…

Za SK Juvenis Přibyslav Martin Ležák
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Ohlédnutí za 
H O L I D A Y S ’ S 
F L O R B A L  C U P
V sobotu 27. srpna 2011 proběhl v přibyslavské sportovní 
hale první ročník neligového fl orbalového turnaje nesoucí 
příznačný název s končícími prázdninami – HOLIDAY’S 
FLORBAL CUP. Turnaj byl obsazen devíti týmy z celé 
Vysočiny, přičemž i domácí (přibyslavský) fl orbal měl 
své zastoupení. A to hned v podání třech týmů. Florbal 
v Přibyslavi nabírá na popularitě. Doufejme, že se v brzké 
době budeme radovat z co nejlepších výsledků všech 
týmů SK Juvenis Přibyslav. 

Turnaj byl pro mnohá mužstva přípravou na 
nadcházející sezonu, ale o to lepší nasazení mohli diváci 
spatřit na přibyslavské palubovce. Do čtvrtfi nálových 
klání ze základních skupin postoupila dvě přibyslavská 
mužstva, dvě mužstva z Havlíčkova Brodu, dále pak 
mužstva z Jihlavy, Žďár nad Sázavou, Nového Města na 
Moravě a Nížkova. Zápasy nabídly napínavou podívanou 
s velkým nasazením, bojovností a krásnými akcemi. 
Ovšem postoupit do semifi nálových bojů mohla jen 
polovina z výše jmenovaných týmů. Svou úlohu favoritů 
zvládly oba týmy z Havlíčkova Brodu (Green Dreams 
a Létající cirkus), postupoval také domácí tým s názvem 
SILENCE IKY a fl orbalisté z Jihlavy. Asi nejvypjatější 
podívanou nabídnul zápas domácích SILENCE IKY vs. 
Green Dreams Havl.Brod, kteří spolu svádějí napínavé 
utkání i v soutěžích České fl orbalové unie. SILENCE 
IKY po samostatných stříleních nakonec postoupil 2:1 
a mohl se tak radovat z fi nálového utkání v domácím 
prostředí. Druhým fi nalistou se stal tým nesoucí název 
Létající cirkus, který hladce zdolal hráče z krajské Jihlavy. 
Tým Létající cirkus byl tvořen bývalými extraligovými 
hráči Sharks Havlíčkův Brod, kteří začátkem 90. let stáli 

u zrodu českého fl orbalu a byli po několik let pravidelnými 
účastníky české nejvyšší fl orbalové soutěže. 

Úderem šesté hodiny večerní propuklo fi nálové utkání. 
Tým z Přibyslavi ukázal větší efektivitu v zakončení a také díky 
brankářovi Pepovi Královi, který svými výbornými zákroky 
dostával soupeře do kolen, nakonec vybojoval vítězství 4:2. 

Nejlepším hráčem turnaje se stal Pavel Suchý 
z Létajícího cirkusu. Tentýž hráč dostal cenu pro 
nejlepšího střelce. Titul nejlepší brankář turnaje získal, 
po skvělých výkonech, domácí hvězda Josef Král. 

Dovolte, abych poděkoval všem sponzorům turnaje 
- městu Přibyslavi, Lesnímu družstvu obcí Přibyslav, 
pivovaru Rebel, fl orbalové prodejně Florbal expert 
Jihlava, České pojišťovně, fi rmě Atarion. Doufejme, že 
přibyslavští fl orbalisté udělali svým sponzorům radost 
a přivábí i další sponzory, kterých není nikdy dost. 

Na závěr bych Vás, všechny sportovní příznivce, chtěl 
pozvat na domácí fl orbalové zápasy SK Juvenis Přibyslav. 
A-mužstvo hostí ve své domácí sportovní hale v Ledči nad 
Sázavou 25. září TJ Spartak Soběslav a TJ Tatchentu Zhoř. 

B-mužstvo odehraje svůj první turnaj 1. října přímo 
v přibyslavské sportovní hale, když jejími soupeři budou 
SK Jihlava B a Nové Ransko. Na domácí hřiště, den 
poté tj. 2. října, naběhnou mladší žáci. Přijďte podpořit 
přibyslavské fl orbalisty!!!

Konečné pořadí turnaje:
1) SILENCE IKY
2) LÉTAJÍCÍ CIRKUS
3) FBC SÁDLA JIHLAVA
4) GREEN DREAMS HAVLÍČKŮV BROD
5) HOMIEHO PŘÍVRŽENCI
6) OREL NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
7) OREL ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
8) FBC NÍŽKOV
9) BÉČKO PŘIBYSLAV Lukáš Ležák

Volejbalová sezóna ve své ofi ciální soutěžní podobě skon-
čila pro naše mužstva již koncem března. Stalo se však už 
tradicí, že Krajský volejbalový svaz vypisuje pro letní měsíce 
organizovanou soutěž skládající se ze seriálu turnajů pořá-
daných v jednotlivých městech Vysočiny. Soutěž nese název 
Antuková liga Vysočiny, a jak již z názvu vyplývá, odehrává 
se na venkovních antukových kurtech. Má sice svoje regule, 
ty jsou však podstatně volnější oproti ofi ciálním halovým 
soutěžím. Pro většinu hráčů jsou letní volejbalová klání ví-
taným zpestřením letních měsíců a pořádané akce provází 
vždy uvolněná a přátelská atmosféra. Navíc jsou turnaje 
příležitostí pro setkání se starými známými či ke konfrontaci 
s mužstvy a hráči z vyšších soutěží. Není výjimkou nastoupit i 
proti borcům s ligovou či reprezentační zkušeností.

Systém soutěže je následující. Během prázdnin jsou uspo-
řádány tzv. kvalifi kační turnaje. Umístění v těchto turnajích je 
bodováno a nejlepších osm mužstev má právo se zúčastnit 
fi nálového turnaje konaného každoročně koncem srpna ve 
Žďáře nad Sázavou. V letošním roce se konaly pouze tři kva-
lifi kační turnaje. Jejich výsledky s komentářem:

Turnaj č. 1  – 9. 7. 2011 v Přibyslavi 
V sobotu 9. 7. 2011 se našeho domácího turnaje zúčastni-
ly pouhé 4 týmy. Po odehrání šesti zápasů systémem kaž-
dý s každým bylo známo konečné pořadí, když vítězem se 
stal Žďár nad Sázavou před „A“ družstvem Přibyslavi. Třetí 
byl Havlíčkův Brod a na pěkném čtvrtém místě skončila 
Přibyslav „B“. Úroveň zápasů byla poznamenána horkým 
počasím a nerozehraností všech zúčastněných. Přesto byly 
k vidění zajímavé volejbalové momenty. Družstvo Žďáru 
tentokrát nenašlo přemožitele a zaslouženě zvítězilo. Přiby-
slavské áčko doplatilo na množství chyb ovšem i přes mat-
nější výkon bylo zaslouženě druhé. Béčko sice nevyhrálo ani 
zápas, přesto dvě ze tří proher byly těsné v tiebreaku. Jeho 
hendikepem bylo pouze pět hráčů na hřišti.

Turnaj č. 2  – 16. 7. 2011 v Bezděkově 
Tradiční turnaj v Bezděkově byl stejně jako přibyslavský 
poznamenán slabou účastí, a tak se 16.7.2011 sjelo na per-
fektně připravené bezděkovské kurty „pouze“ šest družstev, 
která hrála v jedné skupině systémem každý s každým. My 
jsme tentokrát přicestovali pouze s jedním družstvem a po 

Vítězný tým HOLIDAY’S FLORBAL CUP 2011 SILENCE IKY

třech výhrách a dvou prohrách jsme obsadili druhé místo. 
Týmy na druhém až čtvrtém místě měly stejný počet bodů, 
o konečném pořadí rozhodl poměr míčů, který jsme měli 
nejlepší. Vítězem se bez porážky staly Hrotovice, se kterými 
jsme sehráli hned první a zřejmě nejkvalitnější utkání celého 
turnaje. Prohra v rozhodujícím zkráceném setu sice mrzela, 
ale náš kvalitní výkon nejen v tomto zápase, ale i v celém 
turnaji nám přinesl uspokojení z dobře prožitého dne. Tento 
pocit jsme si přenesli do závěrečné fáze sportovního zápole-
ní, které se odehrálo již na domácí půdě v jedné z přibyslav-
ských osvěžoven.

Konečné pořadí v turnaji: 1. Hrotovice 2. Přibyslav, 3. Klap-
 zubova 11, 4. Žďár n. S., 5. Bezděkov, 6. Havlíčkův Brod

Turnaj č. 3  – 13. 8. 2011 v Polné
K turnaji se prezentovalo 8. družstev, rozdělených do dvou 
skupin. V naší skupině jsme postupně narazili na Polnou 
(1:1), Hrotovice (1:1) a Třebíč (2:0), ve skupině jsme skon-
čili druzí a postoupili jsme do čtvrtfi nále. Vítěz skupiny Hro-
tovice postupoval přímo do semifi nále. Ve druhé skupině 
se střetli: Jihostroj Mor. Budějovice, Židenice, Havl. Brod 
a Polná B. Skupinu vyhrály Židenice a taktéž postupovaly 
přímo do semifi nále. Naším soupeřem ve čtvrtfi nále se staly 
Moravské Budějovice, které jsme vcelku jasně poslali ze hry 
a v semifi nále jsme vyzvali soupeře z brněnských Židenic. 
Protivník složený hlavně z borců bývalého druholigového 
Drásova se prezentoval kvalitním volejbalem, kterému jsme 
poměrně úspěšně konkurovali, ovšem v každém ze setů nám 
kousíček chyběl, takže po výsledku 0:2 (22:25, 24:25) jsme 
odešli z tohoto semifi nále poraženi. Dlužno poznamenat, že 
mimo volejbalového umění se Židenice prezentovali znač-
ným množstvím „vtipných“ a „hlubokomyslných“ projevů, 
takže zápasu i po této stránce náboj rozhodně nechyběl. To 
ovšem nebylo nic proti druhému semifi nále, kde v zápase 
Hrotovic proti domácí Polné došlo i na demonstrativní od-
chody ze hřiště a vzájemnou konfrontaci mezi hráči Hrotovic 
a rozhodčím, kdy obě strany dostatečně barvitě ohodnotily 
intelekt a několik charakterových vlastností domnělého pro-
tivníka. Přesto byl zápas nakonec dohrán a poražená Polná 
se stala naším soupeřem v utkání o 3. místo. Vysílené Hroto-
vice pak ve fi nále nestačily na Židenice a vcelku jasně odešly 
poraženy 2:0. My jsme pak v utkání o bronz prokázali více 

chuti do hry a po nalezení posledních zbytků sil jsme zvítězili 
2:0. Za Polnou nastoupili dva extraligoví hráči a jeden účast-
ník švýcarské nejvyšší soutěže. O to je naše vítězství cennější 
a navazuje na loňský úspěch v podobě vítězství nad muž-
stvem extraligového Brna na stejném turnaji.

Během třech turnajů nastoupili: Jiří Pátek, Zdeněk Ne-
jedlý, Lukáš Stejskal, Petr Stejskal, Jiří Kerbr, Zdeněk Kerbr, 
Zdeněk Čermák, Vít Šimek, Tomáš Vašíček, Petr Podhrázký, 
David Podhrázký, Vít Šimek, Miloslav Šmíd a dva hostující 
hráči ze Žďáru, kteří nám vypomohli na domácím turnaji 
v „B“ družstvu – Tomáš Chládek a Filip Novotný.

Další program:  fi nálový turnaj ve Žďáře nad Sázavou se 
konal dne 27. 8. 2011 

Za oddíl volejbalu: Petr Podhrázký

Přibyslavský volejbal muži – letní turnaje / Seriál Antuková liga Vysočiny 2011

Společné foto z turnaje v Bezděkově
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MUŽI Kuželky Míčový víceboj Silový trojboj Přespolní běh Běh do vrchu Cyklistika Duatlon Plavání Brzkovák Celkově
Příjmení Jméno body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí
Šubrt Petr 86,42 6 22,73 15 0,00 0 97,38 2 87,72 4 100,00 1 - 3 100,00 1 100,00 1 91,44 2 685,69 1

Vábek st. Jaroslav 90,12 4 50,00 7 - 9 41,59 11 88,72 5 74,63 9 - 10 90,18 6 88,98 5 52,26 4 81,10 6 657,58 2

Plachta Marek 97,53 3 54,55 5 - 6 85,32 2 53,64 19 69,44 11 86,25 7 72,29 8 0,00 0 75,04 7 594,06 3

Dubský Miroslav 75,31 8 100,00 1 31,59 14 77,41 14 76,92 7 - 8 77,52 9 81,05 7 0,00 0 67,29 9 587,09 4

Kvarda František 69,14 13 31,82 14 65,41 6 84,73 10 74,63 9 - 10 0,00 0 85,49 6 73,41 2 72,33 8 556,96 5

Kubát Jiří 70,37 12 45,45 10 - 13 62,41 8 78,72 12 39,68 15 0,00 0 0,00 0 63,79 3 59,69 11 420,11 6

Moštěk Josef 50,62 14 77,27 3 100,00 1 72,11 17 63,29 12 0,00 0 0,00 0 0,00 0 56,28 12 419,57 7

Holcman František 100,00 1 - 2 50,00 7 - 9 44,22 10 0,00 0 60,24 13 78,05 8 0,00 0 0,00 0 63,30 10 395,81 8

Moštěk Jan 100,00 1 - 2 45,45 10 - 13 73,53 5 78,68 13 76,92 7 - 8 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 374,58 9

Moravec Jaroslav 0,00 0 0,00 0 0,00 0 88,04 7 0,00 0 94,19 4 97,57 3 0,00 0 84,80 5 364,60 10

Dolák Vladimír 72,84 9 - 10 54,55 5 - 6 39,62 12 72,79 16 52,08 14 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 291,88 11

Ondráček Ladislav 0,00 0 0,00 0 47,32 9 94,53 3 81,97 6 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 223,82 12

Zach Vladimír 0,00 0 86,36 2 36,69 13 81,12 11 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 204,17 13

Špička Jakub 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 - 3 0,00 0 0,00 0 100,00 1 200,00 14

Moravec Vojtěch 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 95,20 4 0,00 0 90,45 3 185,65 15

Bezchleba Petr 0,00 0 0,00 0 0,00 0 92,48 2 90,91 2 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 183,39 16

Jána Lubomír 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 93,45 5 0,00 0 0,00 0 87,00 4 180,45 17

Mach Martin 0,00 0 0,00 0 0,00 0 87,32 9 84,75 5 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 172,07 18

Moštěk Petr 87,65 5 50,00 7 - 9 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 137,65 19

Loužecký st. Petr 83,95 7 45,45 10 - 13 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 129,40 20

Matějka Zdeněk 71,60 11 45,45 10 - 13 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 117,05 21

Čech Adam 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 - 3 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 22

Hulák Petr 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 23

Šimek František 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 24

Uchytil Vojtěch 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 97,82 2 0,00 0 0,00 0 97,82 25

Jánoška Ivan 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 89,29 3 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 89,29 26

Dubský Roman 0,00 0 0,00 0 0,00 0 88,51 6 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 88,51 27

Ledvinka Josef 0,00 0 0,00 0 0,00 0 87,68 8 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 87,68 28

Čepl Miroslav 0,00 0 0,00 0 81,61 3 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 81,61 29

Wasserbauer Vít 0,00 0 0,00 0 81,51 4 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 81,51 30

Bradáč Alois 0,00 0 0,00 0 0,00 0 73,32 15 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 73,32 31

Zídek František 72,84 9 - 10 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 72,84 32

Krčál Karel 0,00 0 0,00 0 0,00 0 71,35 18 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 71,35 33

Hanák Petr 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 67,17 9 0,00 0 0,00 0 67,17 34

Novotný Lukáš 0,00 0 0,00 0 64,25 7 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 64,25 35

Pospíšil Miloslav 0,00 0 59,09 4 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 59,09 36

Matějka Luboš 37,04 15 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 37,04 37

Loužecký Richard 33,33 16 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 33,33 38

Loužecký Filip 14,81 17 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 14,81 39

ŽENY Kuželky Míčový víceboj Silový trojboj Přespolní běh Běh do vrchu Cyklistika Duatlon Plavání Brzkovák Celkově
Příjmení Jméno body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí
Šubrtová Lucie 100,00 1 85,71 2 0,00 0 77,88 5 62,14 4 84,28 2 100,00 1 100,00 1 78,76 2 688,77 1

Kubátová Michaela 94,38 2 78,57 3 100,00 1 83,77 3 65,98 3 0,00 0 0,00 0 85,85 3 0,00 0 508,55 2

Sedláková Lenka 78,65 4 57,14 5 0,00 0 68,43 6 52,03 5 61,39 4 0,00 0 90,82 2 64,45 3 472,91 3

Mošťková Miroslava 65,17 6 50,00 6 0,00 0 0,00 0 47,06 6 61,58 3 0,00 0 72,36 5 54 4 350,36 4

Stehlíková Růžena 0,00 0 0,00 0 98,61 2 100,00 1 83,12 2 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 281,73 5

Kvardová Markéta 93,26 3 42,86 7 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 76,72 4 0 0,00 212,84 6

Jánová Petra 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 0,00 0 0 0,00 100,00 1,00 200,00 7

Plachtová Tereza 58,43 7 100,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 158,43 8

Loužecká Kristina 75,28 5 0,00 0 0,00 0 82,80 4 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 158,08 9

Vábková Hana 53,93 8 28,57 8 0,00 0 0,00 0 45,39 7 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 127,89 10

Baarová Radka 49,44 9 64,29 4 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 113,73 11

Havlíková Jana 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 100,00 12

Musilová Miroslava 0,00 0 0,00 0 0,00 0 85,72 2 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 85,72 13

Dvojice Kuželky Míčový 
víceboj

Silový 
trojboj

Přesp. 
běh

Běh do 
vrchu

Cyklis-
tika

Duat-
lon

Plavání Brzko-
vák

Body 
celkem

Pořadí

Šubrtovi 186,42 108,44 0,00 175,26 149,86 184,28 200,00 200,00 170,70 1374,96 1

Kubátovi 164,75 124,02 162,41 162,49 105,66 0,00 0,00 149,64 0,00 868,97 2

Holcman, 

Sedláková

178,65 107,14 0,00 0,00 112,27 139,44 0,00 0,00 127,75 665,25 3

Mošťkovi 115,79 127,27 0,00 0,00 110,35 0,00 0,00 0,00 110,47 463,88 4

Kvardovi 162,40 74,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,13 0,00 387,21 5

Plachtovi 155,96 154,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310,51 6

Moštěk P., 

Baarová

137,09 114,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251,38 7

PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2011 – CELKOVÉ VÝSLEDKY PO DEVÍTI DISCIPLINÁCH
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PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2011
BRZKOVÁK – ČASOVKA DO VRCHU VÝSLEDKY
VÝSLEDKOVÁ LISTINA – MUŽI
Příjmení Jméno Čas Body Pořadí
Špička Jakub 0:08:22 100,00 1

Šubrt Petr 0:09:09 91,44 2

Moravec Vojtěch 0:09:15 90,45 3

Jána Lubomír 0:09:37 87,00 4

Moravec Jaroslav 0:09:52 84,80 5

Vábek st. Jaroslav 0:10:19 81,10 6

Plachta Marek 0:11:09 75,04 7

Kvarda František 0:11:34 72,33 8

Dubský Miroslav 0:12:26 67,29 9

Holcman František 0:13:13 63,30 10

Kubát Jiří 0:14:01 59,69 11

Moštěk Josef 0:14:52 56,28 12

ŽENY
Příjmení Jméno Čas Body Pořadí
Jánová Petra 0:11:00 100,00 1

Šubrtová Lucie 0:13:58 78,76 2

Sedláková Lenka 0:17:04 64,45 3

Mošťková Miroslava 0:20:18 54,19 4

DVOJICE
Příjmení Body Pořadí
Šubrtovi 170,70 1

Holcman+-

Sedláková

127,75 2

Mošťkovi 110,47 3

PŘIBYSLAVSKÝ 
DVANÁCTIBOJ – BRZKOVÁK 
ČASOVKA DO VRCHU
V neděli 4. září 2011 se uskutečnil desátý ročník časovky 
do vrchu – Brzkováku. Pořadatelé z Cykloklubu Posázaví 
zvládli organizaci závodu opět na výbornou a objednali 
na neděli nádherné počasí, které nemalou měrou 
přispělo ke zdárnému průběhu závodu. Celkové výsledky 
Brzkováku najdete na http://www.ckposazavi.net/. 
Brzkovák je devátou disciplinou dvanáctiboje, do jehož 
hodnocení jsme zařadili ty účastníky Brzkováku, kteří 
se v letošním roce zúčastnili minimálně jedné discipliny 
dvanáctiboje. Příští disciplinou dvanáctiboje bude 
v neděli 2. října 2011 vrhačský trojboj (koule, granát, 
oštěp) v areálu za benzinovou pumpou. Prezentace 
9:00, zahájení 9:30 hod. 

Ing. Josef Moštěk

Psalo se o sportu před 
lety (8)
(Národní politika, 19. 10. 1932)
Župa Havlíčkova. Lehkoatletické závody v neděli 
v Přibyslavi skončily se vítězstvím sokola Německý 
Brod 77:46 bodům proti kombinovanému mužstvu 
sokola Přibyslav a Žďár Město. K závodům nastoupilo 
25 atletů, které uvítal a upřímně pozdravil starosta 
místní jednoty inž. Švec...

...V běhu na 100 m: 1. Pohořelý, Přibyslav 11.6... 
Ve švédské štafetě zvítězilo kombinované družstvo 
Přibyslav-Žďár, 2 min. 21 vteř. před Něm. Brodem 2 
min. 23 vteř.

(Pozn. Připomeňme ještě, že v září 1932 se konal 
v Přibyslavi lehkoatletický trojboj mezi jednotami 
Polnou, Žďárem a Přibyslaví. Pohár se stal kořistí 
jednoty Přibyslavské. Např. ve vítězné štafetě 4x100 
m běželi: Podrázský, O. Smejkal, Fr. Rosendorfský a 
Pohořelý.

V květnu 1954 v lehkoatletickém trojboji zvítězila 
jedenáctiletka ze Žďáru s 514 body. V soutěži dívek 
zvítězila osmiletka Přibyslav se 434 body. Nejlepší 
výkon dosáhla Divišová z Přibyslavi. Přeborníkem 
kopané se stala osmiletka Přibyslav, která porazila 
jedenáctiletku Žďár 4:1 a osmiletku N. Město 1:0.)

J. Ledvinka, ml.

Vzpomínka
Dne 18. října 2011 vzpomeneme 
100. výročí narození 
pana

Otakara Krejčíka
dentisty v Přibyslavi

vzpomíná rodina

PODĚKOVÁNÍ
Dne 6. srpna 2011 
nás navždy opustila 
naše maminka 
a babička paní

BLAŽENA 
TOMANOVÁ

Děkujeme všem 
za projevenou 
soustrast.

Vladimíra Tomanová 
s dětmi 

C E N Í K  I N Z E RC E  V  P Ř I BY S L AV S K É M 
O B Č A S N Í KU
FORMÁT 1/1 celá strana (cca 190 x 269 mm)  2 000 Kč
FORMÁT 1/2 strany (cca 190 x 134,5 mm; 95 x 269 mm)  1 000 Kč
FORMÁT 1/4 strany (cca 95 x 134,5 mm)      500 Kč
FORMÁT 1/8 strany (cca 67 x 95 mm)      250 Kč
FORMÁT 1/16 strany (cca 33 x 95 mm)     125 Kč
FORMÁT 1 cm2          4 Kč

VZPOMÍNÁME
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K  O  U  P  Í  M
staré pohlednice a sbírku známek

   nabídky na tel. 608 453 309

H L E D Á T E  P R Á C I
ne zaměstnání??

! O Z V Ě T E   S E !
Hledáme spolupracovníky 
pro fi nanční společnost 

s 16-ti letou tradicí na českém trhu

kontaktní osoba: 
Michaela Vyvadilová

mobil: 775 409 882

PETR KŘESŤAN, U LESA 717, 582 22 PŘIBYSLAV
tel. 733 716 879, IČ: 63558793, DIČ: 7011062971

ROZŠÍŘENÍ ČINNOSTI O SEČENÍ 
SOUKROMÝCH, VEŘEJNÝCH 
I PRŮMYSLOVÝCH TRAVNATÝCH PLOCH
Sečení provádím zahradním traktorem MTD, 
záběr 102 cm a křovinořezem

KOMUNÁLNÍ SLUŽBYKOMUNÁLNÍ SLUŽBY



Inzerce ŘÍJEN 2011Str. 25

• na moderním zařízení vám šetrně 
a kvalitně horkou párou vyčistíme peří

• ušijeme i nestandardní rozměry
• ušijeme vše nové podle vašeho přání
• nabízíme široký výběr sypkovin ve velké 

barevné škále

sběrna:  Neubauerová M.
 Pecháčkova 357, 582 22 Přibyslav
  tel.:  737 638 016

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
ŠITÍ PÉŘOVÝCH VÝROBKŮ
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J A B L K A
Pěstitel z Jižní Moravy nabízí

JABLKA   zimnímu uskladnění

Odrůdy: GOLDEN, JONAGOL, JONAPRIM, IDARET

Cena: 10,- až 15,- Kč za jeden Kg

Prodej:   Václav Jambor

U Koupaliště 566

 582 22 Přibyslav

Telefon: 604308415
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NOCTURNO
30. 9. - 2. 10. 

 

NO
10.

 

 

 

NOC
30. 9

Do Přibyslavi zavítá v rámci 
Přibyslavského nocturna 
kapela Čechomor.

Ve dnech 30.9.—2.10. se 
v přibyslavské farní stodole 
a v kostele Narození sv. 
Jana Křt itele uskuteční 
j iž jedenáctý ročník 
Přibyslavského noc turna.

Festival v pátek zahájí 
pražská kapela Dicko Brass 
a na ni naváže největší 
hvězda pátečního večera 
— skupina ČECHOMOR.
Dále se mohou návštěvníci 
při j ít na své v rámci 
vystoupení slovenského 
písničkáře Sila. Po celý 
večer bude návštěvníkům 
k dispozici čajovna a bufet 
s občerstvením.

Sobotní odpoledne nabídne 
tvůrčí dílny a divadlo pro děti  
– JÁ TO JSEM – POHÁDKA 
PINOCCHIA v podání 
Vítězslava Marčíka jr. Večer 
se dění přesune do kostela 
Narození sv. Jana Křtitele. 
Zahraje místní smyčcový 
a jazzový orchestr Himberre 
Brombere a na závěr sobot-
ního dne zazpívá sólista 
košického Národního divadla 
Jakub Pustina.

Doprovodem nedělních 
bohuslužeb zakončí 
Přibyslavské nocturno 
komorní a chrámový sbor 
Čestmír a folkrocková 
kapela KUKU KAKA.

VSTUPNÉ:
Pátek – 240 Kč předprodej/ 
270 místo
Sobota – 50 Kč

Předprodej vstupenek na 
pátek 30. 9. poběží od 5. 9.
2011 v prodejně Modem 
(p. Jiří Krčál), Bechyňovo 
nám. 64, Přibyslav.

Celková kapacita pátečního 
večera je 400 návštěvníků, 
proto doporučujeme 
zakoupit vstupenku s 
dostatečným předstihem !! !

Matouš Přibyl



Pozvánky ŘÍJEN 2011Str. 28



ŘÍJEN 2011PozvánkyStr. 29

TJ jóga Přibyslav
oznamuje zahájení

CVIČENÍ 
JÓGY A TAIČI

OD 3. ŘÍJNA 2011
v hudebně a tělocvičně 
Základní školy Přibyslav.

PO, ÚT: 18–20 h. JÓGA
ČT: 18–19 h. TAIČI
Další dotazy zodpoví 

Jitka Nováková, Pecháčkova 380, 
Přibyslav, tel.: 569 432 160.

Školní družina a Školní klub 
v Přibyslavi Vás zve na

DRAKIÁDU

Koná se 9. října 2011 
od 13.00 hod. 

na letišti v Přibyslavi.
Startovné draka 10 Kč.
Občerstvení zajištěno. 

Vážení přátelé, 

dovoluji si Vás pozvat na výstavu fotografi í s tématem hor, 

která se jmenuje

JULSKÉ ALPY
Výstava se koná od 5. 9.–27. 10. 2011 
v Galerii Doubravka ve Ždírci nad Doubravou, Brodská ul. 120.

Otevírací doba: PO – PÁ  8:00 – 11:00  12:00 – 17:00 h

SO    4.7. – 24.9.  9:00 – 15:00 h

Těším se na Vaši návštěvu

          M. Pechlát
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Kulturní dům Přibyslav
tel.: 569 484 697
mob.: 739 447 360
e-mail: kd@pribyslav.cz
stefacek.pribyslav@seznam.cz

Městská knihovna Přibyslav
Po zavřeno 13.00–17.00
Út 8.00–12.00 13.00–17.00
St zavřeno 13.00–17.00
Čt zavřeno zavřeno
Pá 8.00–12.00 13.00–17.00
So 9.00–11.0 zavřeno
tel.: 569 484 257
e-mail: knihovna@pribyslav.cz

KULTURNÍ PŘEHLED

říjen 2011

Pokud chcete, aby vám byl elektronicky zasílán  PŘEHLED AKCÍ, stačí poslat e-mail z dané adresy a jako předmět uvést: 

Žádost o zasílání kulturního přehledu. Zprávu pošlete na adresu: ic@pribyslav.cz

KZM Přibyslav
I N F O R M U J E

Informační centrum Přibyslav
Městské muzeum
Po 8.00–12.00 13.00–17.00
Út 8.00–12.00 13.00–17.00
St 8.00–12.00 13.00–17.00
Čt 8.00–12.00 13.00–17.00
Pá 8.00–12.00 13.00–17.00
So 9.00–11.00 
 
tel.: 569 484 361
e-mail: ic@pribyslav.cz

30. září – 2. října 2011 od 19.00 h.   Přibyslavské nocturno Římskokatolická fara Římskokatolická arnost- 
od 1. října 2011   výstava:  Kurfürstův dům KZM Přibyslav- 
   Z nejstarší historie Přibyslavska
od 1. října 2011   výstava: Z časů do časů Kurfürstův dům KZM Přibyslav- 
od 1. října 2011    Mladí umělci čarují kulturní dům KZM Přibyslav- 
od 3. října 2011     Cvičení jógy a tajči základní škola SZM Přibyslav- 
6. října 2011 v 8.15 a 10.00 h.   Divadel. představení pro školy kulturní dům ZŠ, KZM Přibyslav- 
6. října 2011 ve 14.30 h.   Pochod pro zdraví sraz před radnicí SPCCH ČR-ZO Přibyslav- 
8. října 2011 v 18.00 h.   Harry Potter kino-kulturní dům KZM Přibyslav- 
   a Relikvie smrti část 2.
od 8. října do 14. října 2011   Týden knihoven Kurfürstův dům KZM Přibyslav- 
   (bližší na plakátech)
9. října 2011 ve 13.00 h.   Drakiáda letiště Přibyslav ŠD a ŠK Přibyslav- 
14. října 2011 v 18.00 h.   Šmoulové kino-kulturní dům KZM Přibyslav- 
15. října – 17. října 2011    Výstava ovoce, zeleniny, radniční sklepy místní spolky, Město Přibyslav- 
   medu a brambor- 
15. října 2011 od 9.00 h.   DPS – den otevřených dveří DPS Tyršova ul. DPS, Město Přibyslav- 
15. října 2011 v 19.30 h.   Muži v naději kino-kulturní dům KZM Přibyslav- 
20. října 2011 ve 14.00 h.   Členská schůze hasičská zbrojnice SPCCH ČR-ZO Přibyslav - 
22. října 2011 v 19.30 h.   Filmový klub-fi lm Třetí muž - 
   Filmový klub-koncert skupiny kino-kulturní dům FK Přibyslav, KZM Přibyslav
   Wotienke
24. října 2011   Výstava obrazů kulturní dům KZM Přibyslav- 
24. října 2011   Posezení s hudbou SPCCH ČR-ZO Přibyslav- 
25. října – 28. října 2011   Svoz velkoobjemového odpadu dle rozpisu Město Přibyslav- 
26. října 2011 v 18.00 h.   Sen noci svatojánské divadlo-kulturní dům DS Furiant, KZM Přibyslav- 
27. října 2011 v 19.00 h.   Sen noci svatojánské divadlo-kulturní dům DS Furiant, KZM Přibyslav- 
   – pro členy ČČK
28. října 2011 v 15.00 h.    Slavnostní zahájení kulturní dům KZM Přibyslav- 
   Divadelní Přibyslavi
   – K. H. B. - DS A Divadlo Havlíčkův Brod 
   – Vyhodnocení fotosoutěže kulturní dům KZM Přibyslav
28. října 2011 v 17.00 h.   Sen noci svatojánské divadlo-kulturní dům DS Furiant, KZM Přibyslav- 
29. října 2011 ve 14.00 a 15.30 h.   O Bumbrlíčkovi loutková pohádka DS Pimprlata, KZM Přibyslav- 
31. října – 1. listopadu 2011 od 15.00 h.  Humanitární sbírka Starý špitál Město Přibyslav- 


