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Dne 12. ledna 2011 se konalo 3. veřejné zasedání 
Zastupitelstva města Přibyslav. Na tomto zastu-
pitelstvu bylo dovoleno kompletní vedení města 
Přibyslav.

Rada města Přibyslav je složena:

Mgr. Jan Štefáček – starosta (uvolněný) – SNK Při-

byslav

Martin Kamarád – místostarosta (uvolněný) – ODS

Mgr. Ota Benc – člen rady (neuvolněný) – ODS

Jaroslav Sedlák – člen rady (neuvolněný) – ČSSD

Ing. Jan Thomayer – člen rady (neuvolněný) – NPP.

KDÚ-ČSL nemá zastoupení v radě města. Pan 

Václav Henzl je členem fi nančního výboru a pan 

Michael Omes je členem kontrolního výboru. 

Z KSČM, která také nemá zastoupení v radě města, 

je Mgr. Zdena Neumannová předsedkyní kontrol-

ního výboru. Takové je povolební zastoupení stran, 

které v loňských komunálních volbách usilovaly 

o hlasy voličů. Jak jsme si složení zastupitelstva 

namíchali, tak s ním i musíme pracovat. Rozebírat 

daný stav nemá příliš smysl. Došlo k jisté povolební 

dohodě – zdali bude pro rozvoj města dobrá, ukáže 

čas. Děkuji všem, kteří jsme se na ní podíleli.

Počátkem ledna jsem obdržel rezignaci 

MUDr. Lubomíra Ledvinky na funkci šéfredaktora 

Přibyslavského občasníku. Jeho nesnadné práce 

jsem si vážil a oceňuji ji. Rozhodnutí jsem respek-

toval. Děkuji mu za dlouholetou spolupráci a děkuji 

i ostatním členům redakční rady.

Dne 7. 1. 2011 jsem pověřil vlastním vydáváním 

Přibyslavského občasníku Kulturní zařízení města 

Přibyslav, a to se vším všudy. Předpokládám, že 

toto mé rozhodnutí bude nová rada města respek-

tovat. Šéfredaktorkou jsem prozatímně jmenoval 

paní Zdeňku Valnerovou.

Věřím, že další číslo Přibyslavského občasníku 

bude včas připraveno i vydáno. V tom spoléhám 

na pracovnice KZMP, kterým jsem přidal práci 

i odpovědnost. Za jejich vstřícnost při přijetí mého 

rozhodnutí jim děkuji.

V den uzávěrky tohoto čísla Přibyslavského ob-

časníku město poprvé navštíví naši budoucí spolu-

občané – Barmánci. Přijměme je do našeho města 

tak, jako jsme dosud přijali i ostatní příslušníky 

národnostních menšin. Soužití s nimi v Přibyslavi je 

bezproblémové a přeji si, aby tomu tak bylo i do 

budoucna. Záleží jako vždy na nás samotných.

Webové stránky města Přibyslav jsou zřízeny pro 

informování veřejnosti z hlediska veřejné správy, to 

znamená samosprávy i státní správy. Za jejich ztvár-

nění, funkčnost a obsah odpovídá městský úřad, 

v jehož čele stojí z titulu funkce starosta města. 

Ze své pravomoci jsem dne 17. 1. 2011 odstranil 

menu „Návštěvní kniha“ pro soustavné zneužívání 

jeho původně zamýšleného poslání. Komunikace 

s úřadem, se zastupiteli i mezi občany navzájem tím 

není nijak narušena. Zmizel jen prostor pro anony-

my, lži, osočování a nezodpovědnost. Omlouvám 

se těm čestným přispěvatelům, kteří se snažili 

menu kultivovat. Leč marně.

Po první oblevě jsem byl docela v šoku, když 

jsem v některých ulicích musel kličkovat mezi psí-

mi exkrementy. Těžko se chápe přístup pejskařů, 

kteří toto dopustí. Nezlepší-li se přístup majitelů 

psů k čistotě města, začne zastupitelstvo města 

po vzoru jiných municipalit zvažovat represivní 

opatření.

Jan Štefáček, starosta

Volby skončily, práce začíná

Sestavení Rady 
města mýma očima
Někdy na počátku ledna Michael Omes vyzval 

ODS a NPP k dalšímu jednání o budoucím se-

stavení Rady města Přibyslav. Hned na prvním 

jednání jsme byli jako zástupci KDU požádáni, 

aby z tohoto nového jednání nebyly zveřejňová-

ny žádné (neodsouhlasené) informace. Proto se 

také nic z detailů těchto jednání neobjevilo na 

www.lepsipribyslav.cz. Následovala tři jednání, 

během nichž byla uzavřena dohoda, při které 

všechny zúčastněné strany musely ustoupit ze 

svých požadavků. A k jejímu výsledku bych zde 

napsal několik řádků.

Podařilo se nám během těchto dní nalézt spo-

lečnou vůli vyřešit problém složení vedení radnice. 

Neuzavřeli jsme se stranami koalici se společnými 

styčnými body programu. Ideální představy všech 

zúčastněných byly posunuty do ústraní. Já osobně 

považuji toto řešení za velmi nestandardní, zdů-

vodnitelné pouze výsledkem voleb a momentální 

konstelací názorů a priorit jednotlivých uskupení. 

Vzhledem k tomu, že nedošlo k programové doho-

dě, můžeme očekávat v některých případech velmi 

náročná jednání Rady města i Zastupitelstva města. 

Pevně ale věřím, že na všech zúčastněných stranách 

je nyní vůle k diskuzi a spolupráci. A to považuji za 

velmi cenou devizu.

Mě osobně čeká v následujících dnech přeru-

šení pracovního poměru u Lesního družstva obcí 

k 11. únoru 2011. Zároveň v průběhu těchto ledno-

vých dní pozvolna přejímám agendu místostarosty 

města.

Martin Kamarád

V březnu letošního roku se naše město rozroste 

o nové obyvatele. V Přibyslavi najde útočiště osmi-

členná rodina (3 dospělí a 5 dětí) uprchlíků z Bar-

my. V České republice pobývají již několik měsíců 

a v táboře pro uprchlíky v Ústí nad Labem získá-

vají základní znalosti českého jazyka. Rodina bude 

ubytována v městském bytě na Bechyňově náměstí 

čp. 41. Na vybavení bytu a jeho úpravy získalo měs-

to dotaci od Ministerstva vnitra ČR. Ministerstvo 

také poskytne městu Přibyslav fi nanční příspěvek 

na pracovníka, který bude pomáhat barmské rodi-

ně v začátcích jejího pobytu u nás.

V jarních měsících připravujeme umístění ně-

kolika nových dopravních zařízení v našem městě. 

Návrh na jejich umístění vzešel od občanů z do-

tčených lokalit. Jedná se o umístění zpomalovací-

ho prahu na místní komunikaci v ulici Ronovská 

u dopravního hřiště, umístění ukazatele rychlosti 

(radaru) v Dobré na komunikaci I/19 a osazení 

dalšího dopravního zrcadla na křižovatce Husova 

x Příkopy. 

Na závěr svého příspěvku apeluji na tu část majite-

lů psů, kteří své svěřence venčí na veřejných prostran-

stvích a po kterých na těchto prostranstvích zůstávají 

hromádky psích exkrementů. Povinností každého 

pejskaře je tyto hromádky po svém psu uklidit.

Ing. Josef Moštěk tajemník MÚ 

Odbor sociální péče
Komunitní plánování sociálních služeb – v pondě-

lí 24. ledna 2011 proběhla schůzka řídící skupiny, 

navrhla způsob zpracování a distribuce katalogu 

sociálních služeb. V rámci informační kampaně 

budou od února 2011 v našem Občasníku zveřej-

Z Městského úřadu Přibyslav
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ňovány informační materiály týkající se sociálních 

služeb, které mohou využívat naši občané. Sociální 

reforma – ministerstvo práce a sociálních věcí zpra-

covalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces 

sociální reformy, tyto změny by z velké části měly 

nabýt účinnosti od 1. ledna 2012. Návrh řešení se 

bude týkat pěti nejdůležitějších oblastí: dávkové-

ho systému, oblasti péče o zdravotně postižené 

osoby, oblasti zabezpečení osob v hmotné nouzi, 

legislativně pracovněprávní a oblasti rodinné po-

litiky a péče o děti. Zaveden by měl být jednotný 

formulář pro podávání žádostí o všechny dávky, 

bude určeno jedno výplatní místo, počet dávek 

bude značně zredukován, dojde k jejich shrnutí 

do větších celků. Sjednocení výplaty nepojistných 

dávek sociální ochrany – dnes jsou vypláceny dávky 

na třech různých úrovních státní správy (případně 

samosprávy), úřady práce vyplácejí dávky státní 

sociální podpory (přídavek na dítě, příspěvek na 

bydlení, rodičovský příspěvek, porodné, pohřebné, 

dávky pěstounské péče). Pověřené obecní úřady 

(do této kategorie spadá i náš úřad) vyplácejí dávky 

ze systému pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na 

živobytí, mimořádnou okamžitou pomoc, doplatek 

na bydlení) a dávky pro zdravotně postižené (pří-

spěvek nevidomým na krmi pro vodícího psa a pří-

spěvek na užívání bytu a garáže občanům s těžkými 

vadami nosného nebo pohybového ústrojí). Obec-

ní úřady s rozšířenou působností (pro náš obvod 

Městský úřad Havlíčkův Brod) vyplácejí příspěvek 

na péči, mimořádnou okamžitou pomoc osobám 

ohroženými sociálním vyloučením, jednorázové 

příspěvky na opatření zvláštních pomůcek, pří-

spěvek na úpravu bytu, příspěvek na zakoupení, 

celkovou opravu a zvláštní úpravy motorového 

vozidla, příspěvek na provoz motorového vozidla, 

příspěvek na individuální dopravu, dále posuzují 

nárok na mimořádné výhody (průkazy TP, ZTP 

a ZTP/P). Změny v oblasti péče a zabezpečení 
zdravotně postižených osob MPSV plánuje změnu 

ve struktuře dávek, a to tak aby vznikly nově pouze 

dvě sdružené dávky – opakující se příspěvek na mo-

bilitu a jednorázový příspěvek na zvláštní pomůcky. 

Oba tyto příspěvky by měl posuzovat a vyplácet 

Úřad práce ČR. Změny v oblasti zabezpečení osob 
v hmotné nouzi – plánované legislativní změny by 

měly zajistit sjednocení výplaty různých druhů dá-

vek a zjednodušení jejich administrace pro lepší 

adresnost dávek. Výplata dávek bude posuzována 

na základě příjmové situace nejenom konkrétní 

osoby v hmotné nouzi, ale též dalších osob, které 

k ní mají vyživovací povinnost s cílem podpořit 

odpovědnost v rámci rodiny a upřednostnit ji před 

odpovědností státu. Měla by být zavedena mož-

nost výplaty dávek prostřednictvím elektronického 

platebního prostředku, což by mělo zajistit větší 

kontrolu využití dávek a tedy jejich spotřebování 

na účel, ke kterému jsou určeny. Změny v oblasti 
rodinné politiky a péče o děti – plánováno je před-

ložení změny zákona o sociálně-právní ochraně 

dětí a s ní související změny další zákonů (např. 

zákona o rodině). Tyto legislativní změny by měly 

přinést posílení prevence, sociální práce s rodinami 

a rozvojem náhradní rodinné péče by mělo dojít ke 

snížení počtu dětí v ústavní péči. Záměr upravuje 

institut poskytování rodičovské výpomoci, posky-

tování služeb péče o děti na nekomerčním základě 

– zákon rozdělí poskytování těchto služeb na péči 

o velkou, střední a malou dětskou skupinu. Zavést 

živnost „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“ 

– mělo by být umožněno získat kvalifi kaci širšímu 

okruhu osob. U dětí starších dvou let předpokládá 

poskytování rodičovského příspěvku bez ohledu 

na délku pobytu v zařízení péče o dítě, u dětí mlad-

ších by měl být limit délky pobytu v zařízení péče 

o dítě zmírněn. Změny v zaměstnanosti – MPSV 

navrhuje, aby úřad práce mohl více spolupracovat 

s agenturami práce, v oblasti rekvalifi kace umožní, 

aby si uchazeč o zaměstnání sám vybral poskytova-

tele rekvalifi kace, navrhuje zrušení možnosti plnění 

povinného podílu osob se zdravotním postižením 

odběrem výrobků nebo služeb nebo zadáváním 

zakázek zaměstnavatelům zaměstnávajícím zdra-

votně postižené, zrušení povinnosti hlásit volná 

místa, potvrzení o bezdlužnosti si obstará úřad 

práce sám. V rámci povinného vzdělávání absol-

vujeme v únoru školení týkající se nových úprav 

dávkového systému pomoci v hmotné nouzi. Klub 

seniorů Pohoda – ve středu 19. ledna 2011 byla ve 

velkém zasedacím sálu radnice za velkého zájmu 

občanů zahájena série přednášek na téma „Tajem-

ství paměti“. Termíny následujících přednášek jsou 

zveřejněny v samostatném článku. 

Jarmila Málková, vedoucí OSP

Odbor výstavby
Komíny – dne 1. ledna 2011 vstoupilo v platnost nové 

nařízení vlády č. 91/2010 Sb. ze dne 1. března 2010, 

které pojednává o podmínkách požární bezpečnosti 

při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. 

Tento právní předpis stanovuje podmínky požární 

bezpečnosti, kontrolu a čištění spalinové cesty, lhů-

ty kontrol, revize spalinové cesty, vypalování komína 

a upřesňuje vyhotovení zprávy o provedení kontroly. 

Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobi-

lá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění 

v oboru kominictví. Čištění spalinové cesty provádí 

rovněž odborně způsobilá osoba, čištění spalinové 

cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pev-

ná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW je možné 

provádět svépomocí. Za určitých okolností může 

komín vypalovat pouze odborně způsobilá osoba. 

Vypalování komína oznamuje majitel stavby místně 

příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, 

a to nejméně 5 pracovních dnů před termínem za-

hájení této činnosti. Čištění spalinové cesty u kotle 

do 50 kW se u celoročního provozu provádí 3 x 

a u sezónního provozu 2 x za rok. Kontrola spalino-

vé cesty 1 x ročně. O provedení kontroly nebo čiště-

ní spalinové cesty vydá oprávněná osoba písemnou 

zprávu. Při plynovém zařízení – podle toho, zda byl 

spotřebič vybaven komínovou vložkou či nikoli – 

byla dosud povinnost čištění dvakrát nebo šestkrát 

ročně. Nově u vyvložkovaného komína stačí jednou 

ročně. U stavby pro rodinnou rekreaci, se má kon-

trola a čištění komínů od ledna provádět nejméně 

jedenkrát za rok. 

Miloš Šimek, vedoucí OV

Odbor správy a údržby
V lednu byla největší pozornost věnována rekon-

strukci a vybavení bytové jednotky v čp. 41 na 

Bechyňově náměstí pro nové obyvatele města Při-

byslav, uprchlíky z Barmy. Pracovníci místního hos-

podářství provedli v bytě veškeré stavební a opra-

vářské práce, včetně malířských prací a zařízení 

bytu inventářem. Souběžně probíhaly další provoz-

ní činnosti, například běžné opravy v bytových do-

mech a opravy veřejného osvětlení v ulici Malinské-

ho, Tyršově a na Bechyňově náměstí. V roce 2010 

prováděla fi rma Vodovody a kanalizace Havlíčkův 

Brod opravu vodovodního řadu v ulici Nerudova. 

Při provádění zemních prací došlo k poškození ka-

belu veřejného osvětlení. Porucha se projevila až 

nyní a došlo k vyřazení veřejného osvětlení v celé 

lokalitě směrem na Hesov. Neprodleně jsme požá-

dali VAK o odstranění poruchy. Pracovníci místního 

hospodářství v rámci možností přepojili vedení tak, 

aby svítila světla alespoň v části této lokality. Opra-

va vlastní poruchy byla provedena až v následu-

jícím týdnu. V tomto měsíci pokračovaly stavební 

práce na hasičské zbrojnici v Dobré. 

Ing. Ludmila Benešová, vedoucí OSU

Odbor hospodářsko-správní
Výsledek hospodaření města v roce 2010

(tis. Kč) Rozpočet Skutečnost

Příjmy 85 383,70 85 399,28

tř. 1 – Daňové příjmy 57 739,90 57 746,28

tř. 2 – Nedaňové příjmy 2 703,60 2 712,77

tř. 3 – Kapitálové příjmy 2 421,60 2 421,59

tř. 4 – Přijaté dotace 22 518,60 22 518,64

Výdaje 121 344,00 115 852,63

tř. 5 – Běžné výdaje 42 602,50 40 008,79

tř. 6 – Kapitálové výdaje 78 741,50 75 843,84

   

Příjmy – Výdaje –35 960,30 –30 453,35

   

Splátky úvěrů a půjček (-)  6 626,56

   

Přijaté půjčené 

prostředky (+)

 26 149,38

   

Stav na bankovních 
účtech hlavní činnosti

  

Počáteční stav  16 454,96

Změna stavu (+/–)  –10 930,53

Stav na konci vykazo-

vaného období

 5 524,43

Ing. Miroslav Ondráček, vedoucí OHS

Pečovatelská služba Přibyslav
V roce 2010 poskytovala Pečovatelská služba své 

služby 120 obyvatelům Přibyslavi a okolních obcí. 

Z toho 73 klientům jsme poskytovali pouze donáš-

ku či dovoz oběda do jeho domácnosti a 47 klientů 

využívalo služeb Pečovatelské služby Přibyslav ve 

větším rozsahu. Mezi tyto úkony patří zejména 

pomoc s oblékáním a svlékáním, s prostorovou 



orientací, s úkony osobní hygieny, s přípravou 

a podáním jídla a pití, s úklidem domácnosti, se 

zajištěním běžných nákupů a pochůzek a pomoc 

při doprovodu klienta např. na poštu, k obvodní-

mu lékaři apod. Za uplynulý rok 16 klientů přibylo 

a s 23 klienty jsme se rozloučili. Tito klienti zemřeli 

nebo byli umístěni do pobytových zařízení, kde je 

jim zajištěna 24hodinová péče.

Náklady na provoz Pečovatelské služby Přiby-

slav činily za rok 2010 částku 1 800 370 Kč. Úhrady 

od klientů Pečovatelské služby Přibyslav dosáhly 

za rok 2010 částky 377 028 Kč. Dotace poskyt-

nutá krajem Vysočina a MPSV činila za rok 2010 

375 000 Kč. Celkové náklady města Přibyslav na 

provoz Pečovatelské služby Přibyslav tedy činily 

částku 1 043 346 Kč.

Statistika úkonů za rok 2010:

ø měsíčně –

87 klientům rozvezeme či doneseme oběd (1400 

obědů měsíčně)

17 klientům pomáháme s úklidem domácnosti (75x)

19 klientům obstaráváme nákupy a běžné pochůz-

ky (180x)

10 klientům pereme prádlo v SPS (36x)

9 klientům pomáháme s osobní hygienou (48x)

7 klientům pomáháme při přípravě a podání jídla 

a pití (120x)

4 klienty doprovázíme k lékaři, na úřad, na pro-

cházky apod. (14x)

1 klientovi pomáháme s oblékáním a svlékáním (11x)

nad 5 klienty vykonáváme dohled (14x)

1 klientovi pomáháme s donáškou topiva a se zato-

pením v kamnech (30x)

V nadcházejících měsících budeme zpracovávat 

vyúčtování dotace poskytnuté krajem Vysočina 

a dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociál-

ních věcí pro poskytovatele sociálních služeb za rok 

2010. V rámci zvyšování kvality sociálních služeb 

budeme i nadále průběžně přepracovávat metodi-

ku Pečovatelské služby Přibyslav tak, aby splňovala 

kritéria standardů kvality sociálních služeb, které 

jsou následně prověřeny inspekcí. Pomocí těchto 

kritérií je defi nována úroveň kvality poskytování so-

ciálních služeb v oblasti personálního a provozního 

zabezpečení sociálních služeb a v oblasti vztahů 

mezi poskytovatelem a klienty. 

Martina Veselá, DiS., vedoucí Pečovatelské 
služby Přibyslav

Odbor životního prostředí
Sběrný dvůr Ronov nad Sázavou – na sběrném 

dvoře v Ronově nad Sázavou bylo v roce 2010 ulo-

ženo 232 ks televizorů a monitorů, 150 ks praček 

a sporáků, 130 ks lednice, 8 žoků obsahujících faxy, 

tiskárny, počítače a 5 žoků obsahujících malé spotře-

biče (vysavače, kulmy atd.). Na skládce bylo v roce 

2010 uloženo 42 676 t odpadu za cca 34 mil. Kč.

Kontejnery na plasty – prosíme občany, aby při 

ukládání plastových obalů sešlapovali všechny duté 

obaly a tím zmenšovali jejich objem. Zamezí se tím 

rychlému zaplňování kontejnerů na plasty. 

Jana Krejčová, referent OŽP

281/2010 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu s Ing. Václavem Lepšem, Bož. Němcové 
488, 517 71 České Meziříčí, IČ 45589976.
Odpovědnost: Jiří Koudela
Termín: 01/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Smlouva

282/2010 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě se Stanicí O, a. s. 
Vrchlického 439/29, 150 00 Praha 5, IČ 265222256.
Odpovědnost: Jiří Koudela
Termín: 01/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

283/2010 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu s OOA-S, Žitná 1575/49, 110 00 Praha 1, 
IČ 60166916.
Odpovědnost: Jiří Koudela
Termín: 01/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

284/2010 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav 
a společností ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 
405 02, IČ 24729035, zápis v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem 
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložky 2145, zastoupena na základě pověřené plné moci 
ze dne 1. 10. 2010 panem Jiřím Kostkou, Perknovká 1325, 580 01 Havlíčkův Brod, 
IČ 76001725.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 12/2010
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

285/2010 Rada města Přibyslav schvaluje ukončení nájemní smlouvy ze dne 22. 8. 2008 mezi 
městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a panem 
Dong Nguyen Huy, Fučíkova 1075, 432 01 Kadaň, IČ 69387532 na pronájem části 
pozemku parc. č. 1653 v k. ú. Přibyslav výpovědí.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 04/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Pronájem

286/2010 Rada města Přibyslav schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2010 k rozpočtu města 
Přibyslav na rok 2010 podle přílohy.
Příloha: Rozpočtové opatření č. 12/2010
Odpovědnost: Ing. Miroslav Ondráček
Termín: 12/2010
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Rozpočet 
města

287/2010 Rada města Přibyslav souhlasí s užitím znaku města Přibyslav na reklamních 
předmětech fi rmy AKTIV 95 OPAVA, s. r. o., Slezská 110/24, 747 05 Opava, IČ 
25846761 dle vzoru uvedeného v žádosti.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 31. 1. 2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Různé

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 30. 12. 2010

Rozpočtové opatření č. 12 k rozpočtu města Přibyslav na rok 2010

Paragraf/ 
položka

Název položky, popis změny (uvedené položky nejsou závazným ukazatelem) změna 
příjmů v Kč 

+ navýšení                                 
– ponížení

0000/1111
 

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 356 000,00
 úprava podle skutečného plnění 356,0 tis. kč

0000/1112
 

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 59 500,00
 úprava podle skutečného plnění 59,5 tis. kč

0000/1113
 

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 12 300,00
 úprava podle skutečného plnění 12,3 tis. kč

0000/1121
 

Daň z příjmů právnických osob 281 300,00
 úprava podle skutečného plnění 281,3 tis. kč

0000/1337
 

Poplatek za provoz systému likvidace komunálního odpadu 7 500,00
 úprava podle skutečného plnění 7,5 tis. kč

0000/1347
 

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 55 000,00
 úprava podle skutečného plnění 55,0 tis. kč

0000/1361
 

Správní poplatky 3 600,00
 úprava podle skutečného plnění 3,6 tis. kč

0000/1511
 

Daň z nemovitostí 366 600,00
 úprava podle skutečného plnění 366,6 tis. kč

3349/
 

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 6 600,00
 úprava podle skutečného plnění 6,6 tis. kč

3612/
 

Bytové hospodářství –12 300,00
 úprava podle skutečného plnění –12,3 tis. kč

3619/
 

Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 1 200,00
 úprava podle skutečného plnění 1,2 tis. kč

3632/
 

Pohřebnictví 2 100,00
 úprava podle skutečného plnění 2,1 tis. kč

3723/
 

Sběr a svoz ostatních odpadů 144 100,00
 úprava podle skutečného plnění 144,1 tis. kč

změna příjmů 1 283 500,00

Příjmy
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Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne 12. 1. 2011
1/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje program veřejného zasedání dne 

12. 1. 2011.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zahájení

2/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav volí místostarostou města Přibyslav 
pana Martina Kamaráda.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zastupitelstvo 
města

3/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav volí členem Rady města Přibyslav (radním) 
Ing. Jana Thomayera.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

4/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav volí členem Rady města Přibyslav (radním) 
Mgr. Otu Bence.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, proti 0, zdržel se 2.

5/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav volí člena Finančního výboru Zastupitelstva města 
Přibyslav pana Václava Henzla.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, proti 0, zdržel se 2.

6/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav volí člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města 
Přibyslav pana Michaela Omese.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, proti 0, zdržel se 2.

7/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje, aby při souběhu výkonu několika funkcí 
náležela neuvolněnému členu zastupitelstva měsíční odměna podle funkce, za 
kterou se poskytuje nejvyšší odměna, a schvaluje měsíční odměny neuvolněným 
členům zastupitelstva ve výši:
a) člen zastupitelstva 627 Kč
b) člen rady 1.815 Kč
c) předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady 1.482 Kč
d) člen výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvláštního orgánu 1.311 Kč 
s účinností od 1. ledna 2011.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 01/2011
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

8/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav rozhoduje dle návrhu hodnotící komise zrušit 
probíhající zadávací řízení na dodavatele investiční akce, veřejné zakázky 
„Rekonstrukce a dostavba ZŠ Přibyslav“ z důvodů nezajištěného fi nancování stavby.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 01/2011
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Výběrové 
řízení

9/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2011 k rozpočtu 
města Přibyslav na rok 2011 podle upravené přílohy.
Příloha: Upravené rozpočtové opatření č. 1/2011
Odpovědnost: Ing. Miroslav Ondráček
Termín: 01/2011
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Rozpočet 
města

Výdaje

Paragraf/ 
položka

Název položky, popis změny (uvedené položky nejsou závazným ukazatelem) změna 
výdajů v Kč 

+ navýšení                                 
– ponížení

4171/
 

Příspěvek na živobytí 13 500,00
 sociální dávky – přesun z §4173 13,5 tis. kč

4173/
 

Mimořádná okamžitá výpomoc – 13 500,00
 sociální dávky – přesun do §4171 –13,5 tis. kč

6409/
 

Ostatní činnosti jinde nezařazené 1 283 500,00
 navýšení kapitálové rezervy 1 283,5 tis. kč

změna výdajů 1 283 500,00

1/2011 Rada města Přibyslav zřizuje na období 2010–2014 jako své iniciativní a poradní 
orgány komise a určuje počet členů v komisích:
- komisi sociální a zdravotní, počet členů 7
- komisi stavební, dopravní a ekologickou, počet členů 7
- komisi zahraniční, počet členů 15
- sbor pro občanské záležitosti, počet členů 11.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 01/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Komise rady 
města

2/2011 Rada města Přibyslav rozhoduje dle návrhu hodnotící komise přidělit veřejnou 
zakázku „Vodovod Přibyslav, místní část Dvorek-Uhry, místní část Hřiště“ fi rmě 
STAVAK spol. s r. o. Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 15058786, a souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo. Cena díla je 7.641.714,13 Kč bez DPH.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 01/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Výběrové 
řízení

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 19. 1. 2011
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F O T O R U B R I K A:
Únorová Přibyslav

Náměstí

Kurfürstův dům

Stavba hasičské zbrojnice v Dobré

Pěší zóna do Dobré
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Co je vlastně dobrovolnictví?
Dobrovolník dává část svého času, energie a schop-

ností lidem, kteří potřebují pomoc. Za tuto činnost 

nedostává fi nanční odměnu, ale často „jen“ dobrý po-

cit z pomoci ostatním, získává zkušenosti, často i přá-

telství. Smyslem dobrovolnictví je nezůstat úplně sám.

Kdo je dobrovolník?
V podstatě každý člověk (starší 15ti let), který se roz-

hodne věnovat kousek svého času někomu, kdo je 

na tom hůř než on sám. Je to různorodá skupina lidí, 

které spojuje jejich ochota pomoct druhému člověku.

V jakých zařízeních může dobrovolník působit?
Snažíme se, aby nabídka byla co nejpestřejší. Dob-

rovolníci mohou docházet za mládeží, seniory, zdra -

CENA PRO OBYČEJNÉ LIDI, KTEŘÍ 
DĚLAJÍ NEOBYČEJNÉ VĚCI
Dobrovolnické centrum FOKUS Vysočina 
pro regiony Havlíčkův Brod a Chotěboř 
srdečně zve veřejnost na předávání ceny 
KŘESADLO 2010 – Ceny pro obyčejné 
lidi, kteří dělají neobyčejné věci. Slavnostní 
předávání ocenění dobrovolníků se usku-
teční v pátek 18. února 2011  v 16 hodin 
v sále staré radnice v Chotěboři. Účast na 
slavnostním předávání cen přislíbila i paní 
Eliška Pavlíková, starostka města Chotě-
boř, a Bc. Jan Tecl, starosta města Hav-
líčkův Brod.  Jako hudební host vystoupí 
slečna Andrea Moravcová.

Přijďte se dozvědět něco více o dobro-
volnictví a podpořte svou účastí dobro-
volníky, kteří nezištně pomáhají druhým 
lidem.

Veronika Štěpánková, koordinátorka DC
Klášterní 92, 583 01  Chotěboř

tel.: 774 151 493
e-mail: dobrovolnicke.centrum-chhb@seznam.cz

www.fokusvysocina.cz

KŘESADLO 2010

Dobrovolník A. Bořil v Denním stacionáři, Chotěboř Dobrovolníci v Domově důchodců U Panských , Havlíčkův Brod

Slavnostní předávání cen Křesadlo 2009

Dobrovolnické centrum 
v regionu Havlíčkův Brod a Chotěboř

votně postiženými, duševně nemocnými nebo po-

máhat při jednorázových akcích. Nabízíme i mož-

nost realizovat své vlastní nápady a projekty.

Zájemce o dobrovolnickou činnost prochází 

úvodním pohovorem, základním proškolením 

dobrovolníka a poté podepisuje smlouvu o dob-

rovolnické činnosti. Dobrovolníci jsou pojištěni 

proti úrazu a odpovědnosti za škody. Dále dobro-

volníkům umožňujeme pravidelné supervize, or-

ganizujeme setkávání a výlety. Dobrovolníci získá-

vají osvědčení o výcviku dobrovolníků a potvrzení 

o dobrovolnické činnosti, které mohou využít při 

přijímacích pohovorech na vysoké školy nebo při 

hledání zaměstnání.

Více informací o dobrovolnictví získáte 
v kanceláři Dobrovolnického centra v Cho-
těboř Klášterní 92, tel. 774 151 493, e-mail: 
dobrovolnicke.centrum@fokusvysocina.cz, 
www.fokusvysocina.cz.

Veronika Štěpánková
koordinátorka dobrovolnického centra

Upravené rozpočtové opatření č. 1 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

0000/4132 Převody z ostatních vlastních fondů 243 800,00
  převod z fondu rekultivace 243,8 tis. kč

0000/8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 2 486 100,00
  zůstatek účtu města k 31. 12. 2010

změna příjmů 2 729 900,00
Výdaje

Paragraf/ 
položka

Název položky, popis změny (uvedené položky nejsou závazným 
ukazatelem)

změna výdajů 
v Kč + navýšení                                 

– ponížení
2212/ Silnice 97 000,00

  projektová dokumentace rekonstrukce ulic – převod z roku 2010 97,0 tis. kč

2310/ Pitná voda 207 600,00
  vodovod Hřiště/Dvorek výběrové řízení, inženýrská činnost 

(RM 208/2010)
207,6 tis. kč

3111/ Předškolní zařízení 186 000,00
  projektová dokumentace rekonstrukce MŠ Tyršova – převod 

z roku 2010
186,0 tis. kč

3341/ Rozhlas a televize 417 000,00
  rozvody kabelové televize – převod z roku 2010 417,0 tis. kč

3613/ Nebytové hospodářství 441 600,00
  klubovna Dobrá – převod z roku 2010 441,6 tis. kč

3619/ Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 316 300,00
 
 
 

 ZTV pod Osivou dokumentace ke stavebnímu řízení (RM19/2009) 137,2 tis. kč

 ZTV pod Osivou připojení k distribuční soustavě ČEZ (RM120/2010) 100,0 tis. kč

 studie zástavby v lokalitě k Hesovu (RM246/2010) 79,1 tis. kč

3725/ Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 292 600,00
  rekultivace skládky – převod z roku 2010 292,6 tis. kč

6399/ Ostatní fi nanční operace –118 200,00
  DPH rozšíření skládky, kabelová televize –118,2 tis. kč

6409/ Ostatní činnosti jinde nezařazené 890 000,00
  zvýšení kapitálové rezervy 890,0 tis. kč

změna výdajů 2 729 900,00

2 486,1 tis. kč
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M sto P ibyslav 
oznamuje s hlubokým zármutkem, že dne 23. ledna 2011 

zem el 
 

pan 
 

JUDr. Miroslav episký 
 

estný ob an m sta P ibyslav. 
 

Narodil se dne 10. ervence 1924 ve Václavovicích v okrese Frýdek-Místek a tém  p l 
století prožil v eskoslovenském hasi ském hnutí. Už jenom neúplný vý et ob tav  vykonávaných 
funkcí napovídá mnohé o rozsahu a intenzit  jeho práce - byl ná elníkem Hlavní správy požární 
ochrany ministerstva vnitra, p edsedou federálního výboru Svazu požární ochrany SSR, p edsedou 
eskoslovenského komitétu CTIF, p edsedou správní rady Nadace na podporu Centra hasi ského 

hnutí v P ibyslavi, atd. 
Prosadil myšlenku, že hasi ské povolání vyžaduje i nejvyšší, 

vysokoškolské vzd lání. Jeho zásluhou mohli adepti požární 
v dy a praxe studovat v zahrani í. Na Vysoké škole bá ské 
v Ostrav  se za ala budovat katedra požární ochrany 
a bezpe nosti pr myslu, která vyrostla až do dnešní fakulty 
bezpe nostního inženýrství Vysoké školy bá ské - Technické 
univerzity. A do t etice, p i inil se o vznik st ední požární školy 
ve Frýdku - Místku. 

Miroslav episký byl respektován nejen v celém tehdejším 
eskoslovensku, ale také na mezinárodním hasi ském poli - 

už v roce 1973 p ivedl do Brna mezinárodní olympiádu CTIF. 
Vážnost si doma i v cizin  získal nejen vysokou odbornou 
erudicí a schopností hovo it n kolika jazyky, ale také 
mimo ádnými morálními hodnotami, lidským p ístupem ke 
svým spolupracovník m a pod ízeným. 

Splnil se jeho velký životní sen - aby se Centrum hasi ského hnutí v P ibyslavi, které z chátralého 
starého zámku z jeho iniciativy povstalo, p erodilo se v Evropský d m hasi . 
 

V osob  pana JUDr. Miroslava epiského ztrácíme estného ob ana m sta P ibyslav, 
pracovitého a ob tavého spolupracovníka a dobrého lov ka. 

Za sv j život mnoho vykonal pro m sto, region, kraj, eskou republiku i mezinárodní hasi ské 
organizace a nesmazateln  se zapsal do historie m sta P ibyslavi. 

 
S vd ností vzpomínáme a jeho odchodu up ímn  želíme. 

 
est jeho památce. 

 
V P ibyslavi dne 24. ledna 2011. 

M sto P ibyslav P ibyslav, Bechy ovo nám stí 1 
 

Poh eb se konal v sobotu 29. 1. 2011 v 10.00 hod. v Olešné u Nového M sta na Morav . 
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Charitní domov pro matky s dětmi zahájil svoji 

činnost již v roce 1994. Domov se nachází v klidné 

části centra města. Jedná se o pobytové zařízení 
azylového typu, které pomáhá těhotným ženám, 
matkám s dětmi a ženám, které se staly obětí do-
mácího násilí, překonat krizovou situaci spojenou 
se ztrátou bydlení. 

Poskytované služby: ubytování, pomoc při zajiště-

ní stravy, poskytnutí pomoci při uplatňování práv, 

oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí, poradenství, výchovné, vzdělávací a ak-

tivizační činnosti. 

Vážení čtenáři, na této stránce se budete moci seznámit se sociálními službami, které mohou využít obyvatelé Přibyslavi. V případě jakýchkoliv 
dotazů ohledně sociálních služeb se můžete obrátit na odbor sociální péče Městského úřadu v Přibyslavi.    

Mgr. Eva Pospíchalová, Jarmila Málková

Půjčovna kompenzačních 
a rehabilitačních pomůcek
Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních 

pomůcek funguje při Pečovatelské službě 

Přibyslav od 1.4.2010. Nabízí zapůjčení po-

můcek pro nemocné, lidi po úrazech, operaci, 

seniory nebo pro zdravotně postižené obča-

ny všech věkových kategorií. Cílem je zlepšit 

podmínky rekonvalescence či domácí léčby, 

jak pro samotné nemocné, tak pro osoby o ně 

pečující, díky používání vhodných rehabilitač-

ních a kompenzačních pomůcek. Půjčovna 

nabízí k zapůjčení např. mechanický invalidní 

vozík, toaletní křeslo, pojízdný stolek k lůž-

ku, různé druhy sedaček na vanu a do vany, 

skládací chodítka apod. Pomůcky se zapůjčují 

krátkodobě i dlouhodobě na základě platné 

Nájemní smlouvy a jejich úhrada je stanove-

na Ceníkem kompenzačních a rehabilitač-

ních pomůcek. Zapůjčení se řídí schváleným 

Řádem půjčovny (Řád půjčovny a Ceník půj-

čovny kompenzačních a rehabilitačních po-

můcek najdete na webových stránkách města 

Přibyslav pod odkazem Sociální služby nebo 

je k dispozici na podatelně Městského úřadu 

Přibyslav a v Informačním centru Přibyslav).

Zájemci o zapůjčení pomůcek se mohou 

obracet na Martinu Veselou, DiS., vedoucí Pe-

čovatelské služby Přibyslav na tel.: 569482128, 

725102511.

Martina Veselá, DiS., vedoucí Pečovatelské 
služby Přibyslav

OBL A S TNÍ C HARI TA HAVLÍČ KŮ V BROD 

PROJEKT: CHARITNÍ DOMOV 
PRO MATKY S DĚTMI HAVLÍČKŮV BROD 

Ubytování a ostatní sociální služby jsou ženám 
určeny na přechodnou dobu. Služba je nepřetržitá 

a hrazená dle stanoveného ceníku. Charitní domov 

pro matky s dětmi disponuje maximálním počtem 

18 lůžek – 6 pokoji se základním vybavením a sa-

mostatnými sociálními zařízeními. 

Veřejnost, popř. zájemkyně se mohou o službě 

informovat přímo v zařízení nebo telefonicky, pro-

střednictvím e-mailu a webových stránek u vedoucí 

nebo sociální pracovnice v době od 8:00–15:00 

hodin ve všední dny. 

Kontaktní adresa:
B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod, 
tel. kontakt: 569 431 169, 777 736 062
e-mail: domov@charitahb.cz
www.hb.charita.cz
vedoucí: Mgr. Marie Švadlenová

Projekt Charitní domov pro matky s dětmi 

Havlíčkův Brod je fi nancován z prostředku 

ESF prostřednictvím Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost a státního roz-

počtu ČR. 

Výtvarná činnost dětí z CHDMD

Pokoj klientkySpolečná kuchyně



Do školy za doprovodu rodičů přišlo celkem 

64 dětí. Bylo podáno 56 žádostí o přijetí dítěte k zá-

kladnímu vzdělávání pro školní rok 2011/2012.

Několik rodičů zvažuje odklad školní docház-

ky svých dětí z důvodů školní nezralosti, která se 

posuzuje v oblasti rozumové, řečové, citově volní 

a v oblasti sociální. Tyto žádosti musí rodiče dolo-

žit odborným posudkem školského poradenského 

zařízení nebo odborného lékaře. Odklad školní do-

cházky bude realizován asi u 7 dětí. Do první třídy 

by měla také nastoupit barmská dívka, která přijde 

do Přibyslavi se svými rodiči již v březnu.

Všem budoucím prvňáčkům přejeme hodně 

úspěchů a radosti v 1. třídě.

Mgr. Luděk Ježek, ředitel ZŠ Přibyslav
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Z lyžařského výcviku v Orlických horách

Znak města vytvořený žáky 
základní školy

Zápis do prvních tříd

Zprávy ze školy
Hned začátkem nového roku odjeli žáci druhého 

stupně na lyžařský kurz do Deštného v Orlických 

horách. Za dobrých sněhových podmínek absolvo-

vali někteří své první krůčky na lyžích a ti zdatnější 

se zdokonalovali v lyžařských technikách. Děti kro-

mě lyžování spolu trávily i večery a utužily tak svoje 

přátelství při různých hrách a samozřejmě při dis-

kotékách. Většina dětí nechtěla z hor vůbec odjet, 

a tak si alespoň slíbily, že příští rok pojedou opět.

Dívky z devátých tříd se zúčastnily projektu Ma-

donka v Havlíčkově Brodě. Tento projekt za účasti 

lékařů i známých osobností (Vanda Hübnerová) si 

klade za úkol seznámit dívky s prevencí rakoviny 

prsu a děložního čípku. Projekt se dívkám velice 

líbil a určitě splnil svůj cíl.

31. 1. byly pro žáky zhodnoceny výsledky jejich 

práce za první pololetí a třídní učitelé jim předali 

vysvědčení. V pátek 4. 2. se mohou těšit z jedno-

denních pololetních prázdnin.

V měsíci únoru zahájí žáci 2. a 3. tříd plavecký 

výcvik v Havlíčkově Brodě.

V únoru také proběhnou jarní prázdniny. Ty jsou 

plánované na termín 21. 2.–27. 2. 2011.

Zápis do 1. ročníku základního 
vzdělávání
Zápis do prvního ročníku základního vzdělává-

ní v ZŠ Přibyslav se uskutečnil 21. a 22. 1. 2011. 

Společnost EKO-KOM a.s. je čerstvým držitelem 

nového světového rekordu. Co do rozsahu nemá 

tento rekordní pokus v České republice srovnání. 

Cílem celé akce bylo posílení aktivní účasti obča-

nů na tříděném sběru odpadů v obcích a městech 

České republiky a podpoření jejich odpovědného 

přístupu k životnímu prostředí.  Děti z 992 škol při-

hlášených k pokusu vyrobily z tříděného odpadu 

1025 znaků obcí a měst ČR. Účastníci rekordu si 

navíc prohloubili vědomosti o historii měst a obcí 

i o původu jejich znaků. Fotografi e hotových znaků 

umístěné na www.znakymestaobci.cz jsou prezen-

tací zručnosti a nápaditosti dětí i jejich pedagogů. 

Na sklonku loňského roku proběhly ve všech 

krajích ČR výstavy, na kterých byly představeny 

vybrané znaky lokálně příslušných obcí a měst. 

Krajské výstavy se spojily 13. ledna 2011 na vele-

trhu GO a Regiontour v jednu obří galerii. V pavi-

lónu P brněnského výstaviště bylo reálně vystaveno 

454 znaků o rozměrech cca 1x1 metr. Znaky byly 

vyrobeny z materiálů, které jsou recyklovatelné, 

tedy z takových, které lze běžně vytřídit do barev-

ných kontejnerů. K výrobě byla velmi často použita 

víčka PET lahví, plastové sáčky a tašky, různé části 

plastových nádob, papír, ale také nápojové karto-

ny nebo sklo. Nejčastěji použitými technikami při 

vzniku znaků byly lepení a tvarování. Vzniklé obrazy 

tak byly plastikou nebo mozaikou, ale hlavně jsou 

Podíleli jsme se na světovém rekordu
nejlepším důkazem, že se z tříděného odpadu dají 

vyrobit krásné věci. 

Rekordní pokus trval více než půl roku. Galerie 

na webu i reálně vystavené znaky v Brně mají para-

metry světového rekordu, který byl v tomto týdnu 

zaevidován do České databanky rekordů Agentu-

ry Dobrý den Pelhřimov. Poté byl certifi kát o jeho 

vytvoření odeslán jménem společnosti EKO-KOM, 

a.s. také do kanceláře prezidenta ČR jako dárek 

České republice spojený s novoročním přáním vše-

ho dobrého v roce 2011 od desetitisíců dětí zúčast-

něných na projektu. 

raf, Agentura Dobrý den

Na vytvoření tohoto rekordu 

se podíleli i žáci naší školy 

– především děti z kroužku 

Otakárek a žáci bývalých de-

vátých tříd. Znak města Při-

byslav byl nejprve ozdobou 

vestibulu školy při Dnech 

otevřených dveří na ZŠ Při-

byslav, poté byl vystaven 

na městské radnici. 8. ledna 

byl převezen do Pelhřimova 

a odtud putoval na brněnské výstaviště, kde patřil 

k nejlepším vyrobeným znakům. Nyní je součástí 

stálé výstavy v prostorách pelhřimovského Muzea 

kuriozit. 

   Na výrobu znaku byl použit mačkaný papír, igelit, 

plastové krabičky, hliníkové plechovky od nápo-

jů a  textil. Jednotlivá pole znaku byla vytvořena 

z takových materiálů, které odpovídají barvě pří-

slušného kontejneru. Výroba znaku trvala celkem 

8 hodin. 

Marie Zichová, koordinátorka EVVO 
na ZŠ Přibyslav
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Dne 15. ledna 2011 proběhla výroční valná hromada 

Sboru dobrovolných hasičů Přibyslav (dále jen SDH). 

Starosta SDH Přibyslav Josef Sobotka po uvítání 

všech vzácných hostů seznámil přítomné s činností 

organizace za uplynulý rok 2010. Z jeho projevu 

vyjímáme:

„Dnes budeme na naší Výroční valné hromadě 

(VVH) hodnotit uplynulý rok 2010, který byl prv-

ním rokem nově zvoleného výboru. 

V uplynulém roce si náš sbor v kulturní činnosti 

vedl velmi dobře.  Dne 30. ledna jsme již podruhé 

využili nabídky města Přibyslav zajistit občerstvení 

na Městském plese. Dne 8. května jsme uspořádali 

tradiční Den otevřených dveří Hasičské zbrojnice 

(HZ), který jsme ve večerních hodinách spojili s osla-

vou Dne matek a s oslavou svátku našeho patrona 

sv. Floriána. Pouťovou zábavu jsme uspořádali dne 

25. června na Hasičském cvičišti (HC), zahrála již 

tradičně úspěšná hudba EXIT. Dne 10. července byli 

pozváni na oslavu 120. výročí založení SDH v Přiby-

slavi u Náchoda čtyři naši členové. Za pěkné přijetí 

poděkovali pozváním spřáteleného sboru na naše 

oslavy 135. výročí. Největší organizační a pracovní 

zátěží nově zvoleného výboru a členské základny 

bylo v uplynulém roce  bezpochyby uspořádání a za-

jištění oslav 135. výročí založení SDH v Přibyslavi. 

Hlavním bodem oslav bylo předání dvou zásahových 

vozů Iveco. Děkuji za všechny naše spoluobčany, kte-

rým tato technika bude sloužit, p. Ivu Šimanovské-

mu, p. Slávkovi Fišarovi, plk. Jaroslavu Nácovskému, 

Mgr. Janu Štefánkovi a ing. Liboru Jouklovi.

Uplynulý rok byl i pro naše mladé hasiče částeč-

ně zdařilý. Dne 19. května proběhla dětská soutěž 

v Sobiňově, která navazovala na podzimní část. Po 

podzimní části se naše družstvo nacházelo na tře-

tím místě v naší oblasti. V Sobiňově na jarním kole, 

kde po součtů bodů ze všech disciplín se naše druž-

stvo společně s družstvem z Dobré nacházelo na 

prvním místě, ale rozhodoval lepší čas na požárním 

útoku a toho dosáhlo naše družstvo. Tímto naše 

družstvo skončilo na prvním místě. Naše družstvo 

společně s Dobrou vybojovalo postup do okresního 

kola v Havl. Brodě. Družstvo mužů se zúčastnilo 15. 

května okrskové soutěže v Pohledě, která se konala 

v rámci oslav 130. výročí založení sboru. Soutěžilo 

16 družstev mužů a 4 družstva žen. Naši muži se 

umístili na bronzové pozici. V soutěži ,,O pohár 

obce Olešenka“, která se konala 12. června, naši 

muži vybojovali velice pěkné 2. místo z 12 zúčastně-

ných družstev. Na již 13. ročníku soutěže ,,O pohár 

města Přibyslavi“, který se konal v rámci mlékáren-

ských dnů 11. září, vybojovali naši muži velmi pěkné 

3. místo. Soutěže se zúčastnilo 11 družstev mužů 

a 4 družstva žen. Poslední klání v loňském roce če-

kalo na naše muže v soutěži zásahových jednotek 

,,O pohár IZS a poslance Parlamentu ČR“ – 18. září 

v Havl. Brodě. 6. místo ze 42 družstev dokazuje vy-

soký standart, který si naši muži už delší dobu udr-

žují. Se zásahovou činností a prací jednotky JPO2 

Vás ve své zprávě seznámí velitel sboru a zástupce 

velitele JPO2 p. Ivo Šimanovský.                                                  

Náš sbor měl koncem roku 2010 celkem 98 členů. 

Nezapomínáme ani na naše starší členy při životních 

jubileích. Návštěvou, gratulací a drobným dárkem 

poděkujeme za jejich práci ve sboru. Nejstarším čle-

nem SDH v Přibyslavi je pan Miloslav Kubeš, který 

v srpnu letošního roku oslaví 82. narozeniny. 

Z  našeho sboru loňského roku navždy odešli dva 

členové. V lednu zemřela v 68 letech  paní Zdeňka 

Stará a koncem března v Praze náš nejstarší člen 

pan František Jonáš v nedožitých 83 letech.

Velký dík patří starostovi našeho města Mgr. Janu 

Štefáčkovi, který nám svým dlouholetým přístupem 

pomáhá a podporuje nás v naší činnosti. Jsem pře-

svědčen, že tomu bude i nadále. Ze srdce děkuji dnes 

již bývalému řediteli HZS v Havl. Brodě plk. Jaroslavu 

Nácovskému za dlouholetou obětavou a účinnou 

pomoc naší zásahové jednotce. Dnešní účast nově 

zvoleného ředitele HZS plk. Mgr. Lubomíra Vacka 

na naší VVH dokazuje, že půjde ve šlépějích svého 

úspěšného předchůdce. Děkuji i dnes již omluve-

nému starostovi OSH v Havl. Brodě panu Františku 

Grubauerovi za spolupráci, vstřícnost i ochotu. Závě-

rem děkuji všem našim sponzorům z místních fi rem 

a také sponzorům z řad našich členů.“

Josef Sobotka
starosta SDH Přibyslav

KVC HARMONIE – KLUB DĚTÍ A MAMINEK V PŘIBYSLAVI
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 „Domečku“, 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 cvičíme, zpíváme, kreslí-

me, hrajeme si, učíme se nové věci a občas něco vyrábíme. I pro vás může být užitečné probrat 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

Ze zprávy výboru SDH v Přibyslavi

v sobotu 12. 3. 2011
 od 13.00 hod.  
v „Domečku“

(budova v zahradě bývalé MŠ Tyršova 

v Přibyslavi)

Kurz povede paní Jana Tušlová.

Cena kurzu: 170 Kč 

V ceně kurzu je materiál a dřevěné 

(nikoliv překližkové) víčko krabičky.

S sebou si vezměte:  boty na přezutí 

a pokud máte kleštičky nebo nůžky a šídlo.

Přihlásit se můžete v prodejně PRO-VITAL 

na Bechyňově náměstí do 11. 3. 2011, 

s přihlášením zaplatíte cenu kurzu. 

Informace na telefonu 737 883 399.

Pletení z pedigu
krabička 

na kapesníčky
krabička 

na kapesníčkyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
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Maminky z KVC Harmonie vás zvou na  

BURZU D TSKÉHO OBLE ENÍ 
 A POT EB PRO D TI 
VE STARÉM ŠPITÁLE V P IBYSLAVI 

 
Sb r oble ení a v cí  
v pond lí 14. b ezna 2011 od 9:00 do 11:00 a od 16:00 do 19:00 a v úterý 15. b ezna  2011 od 16:00 do 19:00

P ijímáme:  
vyprané použitelné oble ení 
vy išt né boty 
povle ení, polštá e a pe inky, fusaky 
ko árky, autoseda ky a další vybavení 
hra ky a knížky 
postýlky, židli ky, d tský nábytek 
sportovní vybavení pro d ti 

Nep ijímáme: 
plyšové hra ky 
ponožky, pun ochá e a spodní prádlo 
špinavé, poškozené  nebo velmi 
obnošené oble ení 
nefunk ní v ci 

 

V ci k prodeji prosím každou jednotliv  ozna te nálepkou podle uvedeného vzoru p id leným 
symbolem, po adovým íslem a cenou. 
S  v cmi je nutné odevzdat i úplný seznam všech 
jednotlivých kus  podle po adových ísel 
s cenami, vaším jménem a kontaktem na vás. 
O p id lení symbolu si prosím napište na email 
stepanka.poulova@seznam.cz nebo 
kasalovam@seznam.cz , p ípadn  zavolejte na 
telefon 604 137 196 nebo 605 230 168. 
Formulá  seznamu si m žete vyzvednout na podateln  MÚ v P ibyslavi nebo stáhnout na našem 
webu http://www.kvc-harmonie.unas.cz. 
Po ítejte prosím s tím, že za organizaci prodeje vás požádáme o 10% z ceny prodaného zboží. 
Vyhrazujeme si právo odmítnout v ci, které jsou podle našich zkušeností neprodejné. 

Prodej 
ve tvrtek 17. b ezna 2011 od 14:00 do 18:00 a v pátek 18. b ezna 2011 od 9:00 do 16:00 

Výdej tržeb a neprodaných v cí 
v sobotu 19. b ezna 2011 od 15:00 do 17:00 
Neprodané v ci, které si nabízející po skon ení burzy nevyzvednou, p edáme do D tského centra 
v Jihlav  a do Charitního domova pro matky s d tmi v Havlí kov  Brod . 
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Vážení čtenáři,
vzhledem k tomu, že jsme nečekaně pře-
vzali odpovědnost za přípravu a vydávání 
Přibyslavského občasníku, Vás prosíme 
o shovívavost v případě, že se nám do 
řádků vloudí nějaká chybička. Tato prá-
ce, se kterou zatím nemáme zkušenosti,  
je opravdu časově náročná a nad rámec 
našich ostatních pracovních povinností. 
Velmi by nám pomohlo, kdyby nám byly 
všechny příspěvky posílány v elektronické 
podobě.

Děkujeme a přejeme Vám příjemné 
chvilky nad Přibyslavským občasníkem.

Za Kulturní zařízení města Přibyslav 
a redakční radu 

Zdeňka Valnerová

 

Vážení příznivci městského muzea,
chtěli bychom v našem muzeu vybudovat 
sbírku „PAMÁTNÍČKŮ“. 
(Na vysvětlenou, kdyby někdo nevěděl, o co 
se jedná. Jsou to vázané knížky s prázdnými 
listy, do kterých se majitelce nebo majiteli 
podepisovali přátelé, rodiče, příbuzní, ale 
i známé osobnosti.) 

Rádi bychom Vás touto cestou požáda-
li o pomoc. Mnohdy na půdě ve věcech 
po prarodičích takovou knížečku najde-
te. A proto Vás chceme poprosit – NE-
VYHAZUJTE JI! Jestliže pro vás ztratila 
jakoukoliv hodnotu a podpisy v památníku 
Vám již nic neříkají a uvažujete ji vyho-
dit, darujte ji našemu muzeu. Za každou 
takovou maličkost Vám budeme vděčni.

Také bychom Vás rádi požádali, pokud bys-

te měli cokoliv starého, třeba po rodičích 

prarodičích, prapra…, a chtěli věc vyhodit, 

případně se jí jinak zbavit, zvažte, zda by se 

nám v muzeu nemohla hodit – protože i věci 

staré například 50, 40 nebo 30 let jsou čas-

to hodnotnými exponáty, ať se jedná takřka 

o jakékoliv věci.

Regionální muzeum nemusí nutně vlast-

nit pouze exponáty z dob dávno minulých 

– řádově ve stovkách let –, ale mezi jeho 

„povinnosti“ patří dokládat a prezentovat 

životní styl a zvyky v dané oblasti v určitých 

historických okamžicích.

To, co jednou vyhodíme do popelnice 

nebo spálíme, už nikdo zpátky nevrátí, ale 

v muzeích tyto věci mohou dál vyprávět své 

příběhy.

Děkujeme Vám za veškerou pomoc a přízeň, 

kterou nám prokazujete.

Anna Šauerová 
                                                                                          

Co nového v knihovně
V knihovně máme nové knihy, čtenářský kroužek a první půlhodinu přístupu k internetu zdarma.
Začátkem listopadu jsme v městské knihovně v Kurfürstrově domě na Bechyňově náměstí ofi ciálně 
založili čtenářský kroužek. Scházíme se každé pondělí odpoledne, pracujeme s textem, knihou a kata-
logem. Nebo něco vyrábíme. Přijít může každý – věk nerozhoduje. Od ledna naše knihovna poskytuje 
první půlhodinu na internetu zdarma. Tato sleva platí pro všechny.
Půjčovní doba knihovny zůstává nezměněna a lze ji najít i v tomto vydání Přibyslavského občasníku.
V policích se uvolnilo místo pro nové tituly díky výprodeji některých starších knih. 
Z nových přírůstků našeho bohatého fondu, které knihovna v závěru loňského roku nakoupila, namát-
kou jmenuji díla tří autorů.

Laurent Binet:  HHhH 
Kniha o nacistickém pohlavárovi Reinhardu Heydrichovi 
a o atentátu na něj v Praze. Záhadný název odkazuje na pře-
zdívku, kterou Heydrichovi dávali příslušníci SS, Himmlers Hirn 
heisst Heydrich (Himmlerův mozek se jmenuje Heydrich). 

Román Heydricha představuje jako šéfa Gestapa, šéfa na-
cistických tajných služeb, plánovače takzvaného konečného 
řešení židovské otázky, protektora Čech a Moravy, nejnebez-
pečnějšího muže třetí říše s výmluvnými přezdívkami „praž-
ský řezník“, „blonďaté zvíře“, „kat“ nebo „muž se železným 
srdcem“. Autor rovněž popisuje operaci Anthropoid, při níž 
byl Heydrich v Praze zabit. 

Sedmatřicetiletý Laurent Binet pracuje jako profesor 
francouzštiny v Paříži a přednáší na univerzitě. Za knihu 
HHhH obdržel Goncourtovu cenu, která je udělována od 
roku 1903 a je tudíž vůbec nejstarší na světě. Pojmenována 
je podle bratrů spisovatelů z 19. století, Edmonda a Julesa 
Goncourtů. 

Antonín Bajaja: Na krásné modré Dřevnici
„Je to umně komponovaný román z údajně starších povídek 
a současných dopisů sestře, s níž autor vyprávěné dětství 
prožíval. Tato vnější románová konstrukce Bajajovi umožni-
la dosáhnout čehosi, čemu se říká literární zázrak: mnoho-
vrstevnatá realita se v textu rozplývá jako svět promítnutý 
do křivého zrcadla. A ne do jednoho, ale do celé soustavy 
ploch zrcadlového bludiště, protože pokřivenost to je něko-
likerá: násilnického režimu, dětského vidění, autorské ironie 
a smyslu pro to, že tragédie může mít i rysy komična; příkrá 

nejednoznačnost reality tu je někde hrubě, někde láskyplně 
pomačkaná jako v nějaké Kolářově muchláži (...) Myslím si, 
že Antonín Bajaja napsal svůj velký román,” usoudila v Re-
spektu prozaička a scenáristka Eva Kantůrková. 

Bajaja (*1942) za knihu v říjnu 2010 obdržel Státní cenu 
za literaturu. Podle člena poroty Zena Kaprála je román Na 
krásné modré Dřevnici „výsostným svědectvím o druhé po-
lovině minulého století v Československu”.

Jan Balabán: Povídky
Souborné vydání povídkové tvorby jednoho z nejvýznam-
nější českých autorů posledního dvacetiletí. Povídky nedáv-
no zesnulého Jana Balabána (zemřel v Ostravě ve spánku 
v pouhých 49 letech) patří ke klenotům české literatury a to 
nejen podle kritiky, ale především podle čtenářů. 

„Jan Balabán je autorem specifi cké poetiky prázdnoty 
a tísnivosti žití. Ve svém nejsilnějším žánru, v povídkách, 
nejčastěji z různých úhlů nahlíží individuální tragiku lidských 
osudů. Ve valné většině svých textů se autor opakovaně sou-
středí na jeden rozhodující okamžik života hlavního hrdiny, 
do jehož příběhu nechává čtenáře proniknout bez jakékoliv 
expozice či závěrečného východiska,” charakterizuje autoro-
vo dílo Zuzana Malá v hesle věnovaném Balabánovi v akade-
mickém Slovníku české literatury po roce 1945. Život Bala-
bánových (ne)hrdinů je často prostoupen zpochybňováním 
prožitků víry v Boha, který v textech nevystupuje v pozici 
ochránce, ale častěji v roli hluchého partnera, k němuž se 
postavy obrací se svými otázkami.

 Eva Sekničková ml.,knihovnice

V prosinci roku 2010 uspořádaly obce sdružené 

v o. p. s. Havlíčkův kraj druhý ročník soutěže o nejhezčí 

vánoční stromeček. Výstava, na níž měli návštěvníci mož-

nost vybírat právě ten nejhezčí, proběhla tentokrát v obci 

Modlíkov. Modlíkovský stromeček na výstavě v roce 2009 

obdržel nejvíce hlasů, a proto byla obec vloni před váno-

cemi požádána o realizaci této akce.

Slavnostní zahájení výstavy proběhlo v sobotu dne 

18. 12. 2010. Zájemci zde měli možnost obdivovat nejen 

vánoční stromečky ze 14 obcí sdružených v o. p. s. Hav-

líčkův kraj, ale seznámit se i s dokumenty, které  mapují 

činnost organizace. Výstavu shlédlo celkem 196 návštěv-

níků, kteří svým hlasováním přisoudili prvenství hned 

dvěma stromečkům.

Pořádající obec Modlíkov získala mimo soutěž 40 hla-

sů. A kde bude pořádána výstava před Vánocemi v tomto 

roce? Jsou dvě možnosti – buď ve výstavní síni Kurfürsto-

va domu v Přibyslavi, anebo v obci Stříbrné Hory. Na zá-

věr nám dovolte, abychom touto cestou poděkovali paní 

Jiřině Šillerové a Václavě Pátkové, členkám Klubu seniorů 

Pohoda Přibyslav, které se o vítězství města Přibyslav nej-

více zasloužily.
redakce

Výsledky hlasování:

1. místo Klub seniorů Pohoda Přibyslav 39 hlasů
 Obec Stříbrné Hory  39 hlasů
2. místo Mateřská škola Velká Losenice 13 hlasů
3. místo Městys Havlíčkova Borová 12 hlasů
4. místo Městys Krucemburk  11 hlasů
5. místo Základní škola Přibyslav 10 hlasů
 Město Ždírec nad Doubravou 10 hlasů
6. místo Obec Oudoleň     9 hlasů
7. místo Obec Slavětín     7 hlasů
8. místo Obec Sobíňov    6 hlasů

Výstava vánočních stromečků

Dne 6. 1. 2011 jsem ukončil činnost v komisích města, 
včetně Redakční rady Přibyslavského občasníku.

Uplynulých osm let, které jsem strávil v redakční 
radě Přibyslavského občasníku, pro mě nebylo promar-
něných. Spolu s mými spolupracovníky jsme zanechali 
nesmazatelnou stopu v podobě osmi zachycených let 
života Přibyslavi a okolí. Museli jsme překonat mnohá 
úskalí, získali jsme spoustu nových zkušeností. Nelituji 
těch více jak tisíc hodin strávených v redakci. Velice si 
cením osobní statečnosti redaktorů, kteří nezištně ve 
svém volném čase nesli svou kůži na trh, dávali všanc 

Nemáme se za co stydět svá jména, aby si na nich různí pseudokritici mohli léčit 
své komplexy.

Na tomto místě bych chtěl především poděkovat své nej-
bližší dlouholeté spolupracovnici paní Evě Šmídové, která stála 
u zrodu přibyslavského žurnálu a provázela jej více jak 20 let.

Velké díky patří panu Michaelu Omesovi, který po 
celou dobu mého působení v občasníku zaštiťoval vše 
z pozice vydavatele a vždy se stavěl na stranu práva – za 
to mu patří velké uznání osobní statečnosti.

Nově jmenované šéfredaktorce paní Zdeně Valnerové 
přeji zdar v další práci, pevné nervy a především co nej-
lepší kolektiv spolupracovníků.

V Přibyslavi dne 24. 1. 2011           Lubomír Ledvinka



„Pomoc druhému člověku, který ji potřebuje, 
nám není cizí a to je v dnešní době dobrá zpráva 
nejen pro nás, ale také pro naše okolí.“      

Michael Omes

Jako každý rok, tak i letos se na Přibyslavsku kona-

la tradiční Tříkrálová sbírka. Obchůzky koledníků 

proběhly v sobotu 8. a v neděli 9. ledna 2011. Pan 

Michael Omes jménem všech organizátorů po-

děkoval na internetových stránkách města nejen 

dobrovolníkům, dětem, mládeži, vedoucím skupi-

nek, ale i všem dárcům, kteří se o zdařilý průběh 

sbírky v našem regionu zasloužili. Výtěžek chari-

tativní akce překonal hranici 180 tis. Kč, což je na 

Přibyslavsku historicky nejlepší výsledek. V sobot-

ní podvečer, ve farním kostele Narození sv. Jana 

Křtitele, nezištně uspořádalo Sdružení pro starou 

LA VIA Přibyslav Tříkrálový koncert, za což jim 

organizátoři též upřímně děkují. Návštěvníci měli 

možnost nejen přispět do připravené kasičky s lo-

gem charity, ale odnést si i kousek vánoční atmo-

sféry domů v podobě nově vydaného CD – LA VIA 

„DEN PŘESLAVNÝ“. Vzniklo pod záštitou Města 

Přibyslav a dosud je k zakoupení v Informačním 

centru Přibyslav.

redakce
(výsledky sbírky byly převzaty z www.pribyslav.cz)

My tři králové jdeme k vám…

6 680,- Přibyslav – Bechyňovo náměstí, Kostelní  
2 380,- Přibyslav – Česká, Havlíčkova, Gen. Luži  

13 412,- Přibyslav – Česká Jablonná   
4 980,- Přibyslav – Žižkova, U Barevny, Rašínova, U Trati
2 530,- Přibyslav – Na Vyhlídce, Filipova  
2 400,- Přibyslav – Hesovská, Pelikánova  
3 580,- Přibyslav – Jiráskova, Prokopova, Komenského

11 580,- Přibyslav – Nezvalova, Bezručova, Wolkerova
4 214,- Přibyslav – Nerudova, Seifrtova   
3 300,- Přibyslav – Tyršova, Niklfeldova   
8 775,- Přibyslav – Tržiště, U Lesa   
5 711,- Přibyslav – Příkopy, Jana Otty, Krátká  
6 735,- Modlíkov     
5 010,- Přibyslav – Lesnická, Hasičská, Zahradní  
5 569,- Přibyslav – Ronovská,Malinského, U Koupaliště, 

Bezpalcova, Podrázského
4 754,- Přibyslav – Pecháčkova, Cihlářská, Dr. Půži
7 779,- Žižkovo Pole   
3 950,- Přibyslav –  Husova, Vyšehrad  
2 788,- Přibyslav – Utín   
9 280,- Olešenka    
5 670,- Nové Dvory 1   
8 256,- Nové Dvory 2   
8 715,- Přibyslav – Ronov, Hřiště + Tříkrálový koncert

15 500,- Přibyslav – Dolní Jablonná  
6 736,- Přibyslav – Dobrá   
3 850,- Stříbrné Hory 1   
2 787,- Stříbrné Hory 2   
5 816,- Přibyslav – Keřkov   
2 613,- Přibyslav – Poříčí   
5 693,- Přibyslav – Dvorek, Uhry  

181 043,- Celkem    

Kč Lokalita
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Lekce č. 10
Malé opakování:
DESATERO PRVNÍ POMOCI
1.  Nejdříve zhodnoťte situaci, zjistěte, jestli pacient dýchá, postarejte se, aby 

jeho dýchací cesty byly průchodné.
2.  Pak zastavte krvácení.
3.  Poté ošetřete velké rány.
4.  Znehybněte kosti a klouby při jejich poranění.
5.  Ošetřete další poranění, neustále pacienta uklidňujte.
6.  Sledujte fungování jeho životních funkcí.
7.  Nedávejte pacientovi nic jíst ani pít, mohl by mít vnitřní poranění. Nedovolte 

mu kouřit.
8.  Zůstaňte s ním až do příjezdu lékaře.
9.  Kvůli identifi kaci prohledejte jeho osobní věci (mohl by v nich mít údaje o chro-

nické chorobě, o lécích, které užívá, apod. – doporučuje se mít u sebe svědka!!!)

10. Předejte všechny informace lékařům – údaje o nehodě, stav pacienta apod.

+ zásada navíc:
11. Nesmíte ohrozit sebe! Nedotýkejte se ran holýma rukama, nevrhejte se do ne-

bezpečných situací! Už tím, že zavoláte odbornou pomoc, vykonáte mnoho! 

Důležitá čísla:  112 – SOS
 150 – Hasiči

    

Místní skupina Českého červeného kříže v Přibyslavi
Jak se dříve léčilo – pokračování
Sázení baněk
Sázení (přikládání) baněk bylo další metodou používanou pro regulaci množství 

krve nebo pro její odvádění. Ve speciální baňce se plamenem ohřál vzduch. Při 

nasazení baňky na tělo se tak vytvořil podtlak, který vysával krev z kapilár. Při 

„suchém sázení baněk“ se krev shromažďovala pod netknutou kůží (docháze-

lo jen k tvorbě krevních podlitin – modřin), při „mokrém sázení baněk“ se kůže 

nejprve narušila drobnými rankami (skardifi kovala se), takže po nasazení baněk 

z ní vycházela krev a baňka po naplnění krví a vyrovnání tlaku sama odpadla.

Baňky se postupně zhotovovaly z kameniny, bronzu, mosazi nebo stříbra, 

později byly skleněné. V některých oblastech se kdysi vyráběly baňky z dutých 

rohů skotu s uříznutou špičkou, která se po vysátí vzduchu ústy zalepila voskem.

Dobromysl obecná
Vytrvalá bylina dosahující výšky 30–60 cm, 
s drobnými nachovými kvítky uspořádanými 
do složitého květenství. Velmi příjemně voní. 
Kvetoucí nať se stříhá nebo seřezává několik 
centimetrů nad zemí. Suší se ve stínu v na-
čechraných vrstvách nebo zavěšená v malých 
svazečcích. Používá se v kuchyni při úpravě 
pokrmů jako koření nazývané Oregano do 
omáček, polévek i na maso, zejména drůbeží. 
Chutný a voňavý čaj z dobromysli používáme 
při kašli, chorobách dýchacích cest, ale i při 
žaludečních potížích a nechutenství.

Za ČČK Jana Ledvinková a Ilona Loužecká

155 – Zdravotnická záchranná služba
158 – Policie

Významné dny v únoru:  

  2. 2.  Světový den mokřadů 

11. 2.  Světový den nemocných 

21. 2.  Mezinárodní den mateřského jazyka, Mezinárodní den průvodců 

cestovního ruchu, Mezinárodní den boje proti kolonialismu 

22. 2.  Mezinárodní den skautů – Den sesterství 

30. 2.  Mezinárodní den omylů v kalendáři
Omluva:   V lednovém Přibyslavském občasníku na str. 7 v článku „Místní skupina 

Českého červeného kříže…..“ bylo chybně uvedeno jméno autorky článku. Nejednalo se o Kristýnu 

Loužeckou ale o Ilonu Loužeckou. Jméno Jany Ledvinkové bylo uvedeno správně. Autorce se touto 

cestou omlouváme.  redakce
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Dárek nejen 
vánoční
Pro sváteční chvíle, pro dobrou pohodu, 
přátelům i sobě pro radost vydalo Sdružení 
pro starou hudbu LA VIA Přibyslav na sklon-
ku roku 2010 nové CD pod názvem „DEN 
PŘESLAVNÝ“.
Chcete-li sobě nebo někomu blízkému udělat 

radost, máte možnost si je zakoupit v Infor-

mačním centru Přibyslav.

INFORMACE 
České pošty
Vážení spoluobčané,

čas běží jako voda a než jsme se nadáli, máme 

za sebou první měsíc roku 2011. Závěr loňské-

ho roku byl pro nás, zaměstnance České pošty, 

opravdu náročný. Takové množství balíků, jaké 

bylo před Vánoci, jsme ještě nezažili. Velký podíl 

na tomto stavu má v současné době internet. 

Spousta našich klientů využívá nákupu prostřed-

nictvím internetového obchodu. Jak všichni víme, 

tento obchod se úspěšně rozvíjí a počítáme s tím, 

že i v budoucnu bude nakupování po internetu 

běžnou záležitostí. Hlavně maminky na mateřské 

dovolené využívají této možnosti co nejvíce.

Pro poštovní doručovatelé je přáním a cílem 

každý balíček nebo psaní doručit. K tomu je tře-

ba základní spolupráce klienta a to tak, že každý 

by měl mít dostatečně velkou, řádně jménem 

označenou poštovní schránku a funkční zvonek. 

Toto se týká hlavně bytových domů! Není možné 

pátrat po adresátovi rušením a vyzváněním na 

ostatní obyvatele domu. Dále je nutné označení 

rodinných domů popisným číslem. Přibyla spous-

ta domků v lokalitě za bramborárnou, kde toto 

všechno u některých chybí. Na poště vypomáhají 

i brigádníci, kteří doručovací okrsek tak dobře 

neznají a doručování se tak stává doslova hledá-

ním v labyrintu. Pokud nefunguje zvonek nebo je 

vypnutý, není možné zásilku doručit. Uvědomte 

si, že v tomto případě musí doručovatel nedoru-

čené zásilky nosit několik kilometrů na hřbetě. 

Když je jich víc, věřte, že to není nic příjemného. 

Domníváme se, že pro většinu mužské populace 

našeho města není zavedení nebo oprava zvonku 

žádný problém. Co říkáte, pánové? 

Pokud se někdo přestěhuje, je třeba tuto sku-

tečnost nahlásit na příslušné dodávací poště, 

aby nedocházelo k nedorozuměním. 

Doručujeme také reklamní materiály. Kdo 

nemá zájem o dodávání letáků, musí toto přání 

označit viditelně na poštovní schránce. Potřebné 

samolepky je možné zakoupit v papírnictví u paní 

Fejfarové. Ještě několik slov ke konkurenčním 

doručovatelům letáků. Vhazujte prosím letáky do 

schránky, pokud je to možné. Když prší nebo sně-

ží, letáky zmoknou a od mokrých letáků navlhnou 

i dopisy. Ne každý si hned vybírá schránku. 

Od poloviny února nás čeká další náročná práce, 

a to sčítání obyvatel. Postupně vás navštívíme jako 

sčítací komisaři a doručíme vám sčítací formuláře. 

V případě potřeby pomůžeme s jejich vyplněním. 

Letošní zima je docela náročná. Děkujeme ob-

čanům, že při odklízení sněhu pamatují také na pro-

stor v okolí poštovní schránky. Děkujeme také za-

městnancům Městského úřadu za péči o chodníky. 

Do roku 2011 přejeme všem našim spolu-

občanům hodně zdraví, spokojenosti, osobní 

pohody a těšíme se na vzájemnou spolupráci po 

celý rok. 
Vaši doručovatelé a pracovníci 

České pošty v Přibyslavi

Činnost 
Místní knihovny 
v Keřkově v roce 2010
Knihovna je umístěna v budově Osadního výboru 

v Keřkově nad prodejnou Jednoty. Má svoji sa-

mostatnou místnost a k dispozici v ní je i veřejný 

internet. Knižní fond se skládá z původního keřkov-

ského fondu a dále i z knih předaných z České Jab-

lonné a Utína. Knihy navíc obměňujeme pravidelně 

asi jednou za rok z knihovny v Přibyslavi, odkud je 

nám posílána literatura na přání čtenářů, hlavně ro-

mány (oblíbené jsou jak od moderních autorů, tak 

i od V. Javořické a V. Pittnerové), knihy s náměty 

z historie, a dále četba pro mládež i pro děti. 

Starší fond knihovny je rozdělen na mládežnic-

kou a ostatní literaturu, rozsáhlá je skupina detekti-

vek a rovněž i románů typu „Harlequin.“

V minulém roce jsme zaznamenali 87 návštěv,  

z toho bylo 17 dětí a mládeže, které si vypůjčily 

celkem 302 titulů naučné a krásné literatury, z toho 

265 knih pro dospělé a 37 knížek pro děti a mlá-

dež.

V zimním období je v příjemném prostředí vy-

hřáté knihovny návštěv více, přicházejí pravidelní 

čtenáři, ale i takoví, kteří si půjčí jednu knížku za 

rok. Vždyť člověk doma nemusí sedět jen u počíta-

če. Jak je krásné posezení se zamilovanou a dobro-

družnou knížkou, když je venku psí počasí. Z vlastní 

zkušenosti mohu říci, že znalosti Starých pověstí 

Boudo, budko, kdo 
v tobě přebývá?
Zcela určitě nikdo, neboť mám na mysli budovu 

čekárny na autobusovém nádraží v Přibyslavi. 

Čekárna je totiž permanentně uzamčena. Když 

jsme o prázdninách hledali s dětmi útočiště před 

bouřkou, všimla jsem si toho poprvé. Domnívala 

jsem se, že je to pouze v době letních prázdnin. 

Situace se však nezměnila. Ani po prázdninách, ani 

po Novém roce. Mnohokrát jsem viděla dospělé 

i děti čekající na svůj spoj venku v mrazu, větru, 

dešti i sněhové vánici.

     Případný důvod, že někdo dělá v čekárně nepo-

řádek, mi připadá chabý, ba přímo nedostačující.

Čekárna, ve které nikdo nikdy nečeká, na mě půso-

bí prostě divně. Hodně divně.

Mgr. Monika Linková

českých a další Jiráskovy tvorby mi pomohly při 

přijímacích zkouškách na gymnázium i v televizních 

soutěžích. Proto bych přivítal více návštěv školní 

mládeže, protože knížky jak starší, historické, tak 

i moderní, rozšiřují lidem jejich znalosti i obzory 

a pomáhají spolu se školou a rodinou dotvářet je-

jich charaktery.

Přeji všem čtenářům i novým zájemcům vše dob-

ré v roce 2011, aby je čtenářský zájem neopouštěl, 

případně u mládeže ještě zesílil. 

Otevřeno máme každý čtvrtek od 18 do 19 hodin. 

Ing. Vratislav Voral
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V prosinci a lednu jsme odehráli další kola základní 

skupiny krajského přeboru 1. třídy, tentokrát se stří-

davými úspěchy.

7. a 8. kolo (4. 12. 2010) – TJ Sokol Přibyslav 
– TJ Slavoj Pacov 2:3 (28,-22,15,-20,-10), 3:0 
(24,19,15)
Domácí utkání s favoritem skupiny se početné sku-

pině diváků muselo líbit. Soupeř sice přijel oslaben 

o nejlepšího hráče, bývalého reprezentanta a legi-

onáře Tomáše Rubáčka, ale zejména v prvním zá-

pase se s touto ztrátou popasoval více než zdatně. 

Jeho zasloužené vítězství v tie-breaku je ale přece 

jenom spíše zásluha naší stálé nemoci, tj. velkého 

množství vlastních zbytečných chyb. Ve druhém zá-

pase jsme se již opřeli o kvalitní servis a za necelou 

hodinu byly dva body naše.

9. a 10. kolo (11. 12. 2010) – TJ Sokol Přiby-
slav – TJ Sokol Štoky 1:3 (17,-22,-29,-21), 3:1 
(-20,22,20,20)
S mužstvem Štoků se dala očekávat již tradiční 

dřina. Štoky mají svůj herní projev založený na 

kvalitní obraně v poli i na síti, která je navíc pod-

pořena nepřebernými zkušenostmi většiny hráčů. 

Očekávání se naplnilo a po prvním snadno vy-

hraném setu jsme již nedokázali dobře hrajícího 

soupeře zlomit. V druhém zápase došlo v prvním 

setu ke zranění nahrávače Jiřího Kerbra, jehož 

musel nahradit jeho bratr Zdeněk. Tento výraz-

ný zásah do sestavy však měl na nás blahodárný 

účinek. Po prohraném prvním setu se obraz hry 

otočil a přes odpor soupeře pak již nebylo o na-

šem vítězství pochyb. Jako mávnutím kouzelného 

proutku se z rukou smečařů vytratila nejistota 

a právě zásluhou tvrdého a přesného útoku jsme 

Štokům nedali šanci. Za kvalitní výkon si zaslouží 

pochvalu Zdeněk Nejedlý a zaskakující nahrávač 

Zdeněk Kerbr.

11. a 12. kolo (18. 12. 2010) – TJ Sokol Okrouh-
lice – TJ Sokol Přibyslav 3:2 (-19,22,20,-23,11), 
3:0 (23,23,20)
Do Okrouhlice jsme odjížděli s vědomím, že dvě ví-

tězství již znamenají jistý postup. Tři výpadky z deví-

tičlenného kádru (Kerbr J., Henzl, Nejedlý) a tudíž 

nutnost velkých změn v základní sestavě se ovšem 

na hře nevyhnutelně projevily. Naštěstí nás pro toto 

kolo opět doplnili dva kadeti z VK Havlíčkův Brod., 

takže kusově jsme problém neměli. Obě utkání byla 

poměrně vyrovnaná, ale po celou dobu jsme i přes 

bojovný výkon tahali za kratší konec. Soupeř se pre-

Přibyslavský volejbal – krajský přebor 1. třídy – muži
zentoval výborným výkonem a potvrdil svůj herní 

potenciál. My jsme zaostávali především na příjmu 

podání a jako již tradičně jsme chybami na útoku 

v závěru několika setů soupeři výrazně ulehčili ces-

tu za čtyřmi body. Celkově náš výkon nebyl špatný, 

ovšem dnes jsme na soupeře prostě nestačili.

13. a 14. kolo (15. 1. 2011) – TJ Sokol Přiby-
slav – TJ Sokol Okrouhlice 3:0 (22,9,21), 3:0 
(21,17,11)
V odvetě na domácím hřišti s totožným soupeřem 

se obě družstva představila jako vyměněná. My 

jsme soupeře zatlačili kvalitním podáním, což se vý-

razně projevilo na jeho hře. Mimořádné množství 

jeho chyb, které znamenaly laciné body, přineslo 

do našich řad potřebný klid. Tím pádem jsme se ko-

nečně mohli ukázat jako družstvo, které se snaží o 

moderní a rychlý volejbal, jehož devizou je kvalitní 

útok. To se nám v tomto kole bezezbytku podařilo 

a dlužno říci, že je to zásluhou všech hráčů. Po del-

ším čase podal výborný výkon Tomáš Vašíček stejně 

jako zbylí dva smečaři. Výborným podáním rozvra-

cel řady protihráčů Zdeněk Nejedlý. Na velice dob-

rý výkon z minulého kola soupeř dnes zřejmě přes 

vánoční svátky zapomněl a ukázal nám opět svoji 

další typickou tvář, kterou je pozoruhodná nevyrov-

nanost výkonů.

V zatím odehraných zápasech nastoupili – Pod-

hrázký Petr, Stejskal Lukáš, Kerbr Jiří, Čermák 

Zdeněk, Henzl Pavel, Stejskal Lukáš, Stejskal Petr, 

Vašíček Tomáš, Kerbr Zdeněk, Nejedlý Zdeněk, 

Podhrázký David a Hanzlík Jáchym. 

Do konce základní skupiny sice zbývá sehrát ješ-

tě jedno kolo, ale již je jisté, že nemůžeme být horší 

než třetí, což znamená jistotu postupu do fi nálové 

skupiny společně s Pacovem. O třetím postupují-

cím se rozhodne mezi Štoky a Okrouhlicí. Černého 

Petra již teď drží Pelhřimov. Zápasy ze základní sku-

piny se budou započítávat i ve fi nálové skupině. To 

znamená v každém případě bilanci 4 výher a 4 po-

rážek a start do fi nálové skupiny pravděpodobně 

z 3. místa. Finálovou skupinu doplní šest účastníků 

družstva Žďáru, Třebíče a Velkého Meziříčí. Velkým 

favoritem je Žďár, který zatím ve své základní sku-

pině vyhrál všech 14 zápasů, během nichž ztratil 

jediný set.

Další utkání: 29. 1. v Pelhřimově, první utkání fi nálo-

vé skupiny se hraje 12. 2., zatím není rozlosováno.

Pořadí    Družstvo Utkání V P Sety Míče Body

1. TJ Slavoj Pacov „A“ 14 9 5 30 : 21 1176:1107 23

2. TJ Sokol Okrouhlice „A“ 16 7 9 26 : 33 1291:1346 23

3. TJ Sokol Přibyslav „A“ 14 8 6 33 : 25 1310:1210 22

4. Sokol Štoky 14 7 7 26 : 32 1211:1289 21

5. TJ Spartak Pelhřimov „A“ 14 5 9 25 : 29 1146:1182 19

Průběžné informace o výsledcích základní skupiny: http://www.cvf.cz/souteze.php?action=skupina&id=2842

Průběžné informace o výsledcích fi nálové skupiny: http://www.cvf.cz/souteze.php?action=skupina&id=2844

Za oddíl volejbalu: Petr Podhrázký

POLOVINA FLORBALOVÉ SEZÓNY

Máme za sebou první polovinu fl orbalové sezóny 

2010/2011, odehráli jsme spoustu zápasů v katego-

riích mužů, dorostu, mladších žáků, elévů a přípravek. 

A je třeba říci, že se prozatím jedná o sezónu úspěšnou.

Začneme u nejmenších, přípravky (ročníky 2002 

a mladší) odehrály svůj historicky první turnaj (Vá-

noční turnaj), který se konal 18. 12. 2010. Naše děti 

skončily až na čtvrtém místě, ale byly vidět hezké 

fl orbalové akce a velká snaha, i když naše družstvo 

bylo z větší části složeno z absolutních nováčků. 

Věříme, že jejich výkonnost jen poroste.  

Další turnaj Mini-ligy přípravek se odehraje 12. 2. 

2010 v tělocvičně ZŠ ve Velké Losenici. Turnaj bude 

probíhat od 8:30 do cca 15 hodin, dle počtu přihlá-

šených družstev. Detaily o turnaji a další informace 

najdete na www.skjuvenispribyslav.cz.

Elévové (ročníky 2000, 2001) mají za sebou více 

turnajů, zatím se jedná o úspěšné tažení. Přehled 

umístění v následující tabulce:

1. turnaj 24.10.2010 v Pelhřimově 2. místo

2. turnaj 14.11.2010  v Okříškách 4. místo

3. turnaj 5.12.2010 v Bystřici nad Pern. 1. místo

4. turnaj 12.12.2010 v Jindřichově 
Hradci

1. místo

5. turnaj 9.1.2011 v Pelhřimově 1. místo

Mladší žáci (ročníky 1998, 1999) odehráli turna-

je spadající do programu Ligy Vysočiny – ofi ciální 

soutěže ČFbU, ale také Vánoční turnaj, který se ko-

nal 13. 12. 2010 v Přibyslavi: 

1. místo Spartak Pelhřimov B

2. místo SK Juvenis Přibyslav

3. místo DDM Polná

4. místo Spartak Pelhřimov

5. místo Hippos Žďár nad Sázavou

Přehled všech výsledků Ligy Vysočiny naleznete na na-

šich webových stránkách www.skjuvenispribyslav.cz.
Kategorie mužů prozatím plní svoje plány na 

výbornou. Cílem bylo držet se špičky tabulky a pří-

padně zasáhnout do bojů o postup do vyšší soutě-

že. Vše lze vyčíst z následující tabulky:

# Družstvo Z V R P B BV BO BR

1. TJ Tatchenta 

Zhoř

14 8 2 4 26 81 64 17

2. SK Juvenis 

Přibyslav

12 8 0 4 24 84 75 9

3. FBŠ Sabots 

Jihlava C

12 6 1 5 19 82 66 16

4. ASK Bystřice 

n. P. B

12 6 1 5 19 74 65 9

5. FBŠ Jihlava D 10 5 2 3 17 52 32 20

6. Snipers Třebíč 

B

12 3 2 7 11 64 67 -3

7. TJ Sokol Žďár 

n. S.

12 2 0 10 6 37 105 -68

Zbylé výsledky najdete opět na našem webu.

Doufáme, že alespoň stejně úspěšná bude i dru-

há polovina sezóny. Závěrem bychom rádi poděko-

vali všem, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomá-

hají vychovávat nové fl orbalové naděje.

B. Loubek – SK Juvenis Přibyslav
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PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2011 – termíny
DATUM DEN DISCIPLÍNA PREZENTACE START MÍSTO (START)
01–03/2011 neděle běh na lyžích – cca 5 km klasicky – termínu bude určen 

podle sněhový podmínek

9.00 9.30 Přibyslav, letiště Aeroklubu Přibyslav

2/13/2011 neděle kuželky – 20 hodů         závazné 

přihlášky na tel. 

773 551 771

8.30 Velká Losenice, RESTAURACE U PILY 

3/27/2011 neděle silový trojboj – tlak v lehu, shyby na hrazdě,sed-leh za 1,5 min 9.00 9.30 Přibyslav, sokolovna

4/17/2011 neděle běh – 5 km 9.00 9.30 Přibyslav, dětské hřiště  v Ronovské ul.

5/8/2011 neděle běh do vrchu 9.00 9.30 Přibyslav, starý špitál

6/12/2011 neděle silniční cyklistika – 30 km 9.00 9.30 Přibyslav, ACO – parkoviště 

7/17/2011 neděle terénní duatlon (kolo, běh) 9.00 9.30 bude upřesněno dodatečně

8/12/2011 pátek plavání – 200 m 19.00 19.00 Přibyslav, koupaliště 

8/14/2011 neděle plavání – 200 m 9.00 9.00 Přibyslav, koupaliště 

9/4/2011 neděle cyklistika – časovka do vrchu – Brzkovák – 4 km 9.30 10.00 Přibyslav, most přes Sázavu-silnice na Brzkov              

10/2/2011 neděle vrhačský trojboj – koule, oštěp, granát 9.00 9.30 Přibyslav, areál za benz.pumpou

11/6/2011 neděle střelba – vzduchovka 9.00 9.30 Přibyslav, sokolovna

12/10/2011 sobota šipky 16.30 17.00 Přibyslav, HOTEL PŘIBYSLAV

Florbalový turnaj přípravek v Přibyslavi Vánoční turnaj ve fl orbalu Přibyslav – mladší žáci

www.skjuvenispribyslav.cz

www.skjuvenispribyslav.cz

STÁLE HLEDÁME NOVÉ 
FLORBALISTY PRO DĚTSKÉ 

KATEGORIE !!! POKUD CHCETE 
HRÁT ZÁJIMAVOU HRU 

A SPORTOVAT, PŘIJĎTE MEZI NÁS!

12. 2. 2010 
Mini-liga přípravek

Velká Losenice 8.30–15.00 hod

13. 2. 2010 
Liga Vysočiny mladších žáků 

Přibyslav 9.00–15.30

PŘIBYSL AVSK Ý 
DVAN ÁC T I BOJ

ZVEME VÁS NA PRVNÍ DISCIPÍNU DVANÁCTIBOJE 2011

KDE: RESTAURACE U PILY ve Velké Losenici
KDY: neděle 13. února 2011, zahájení v 8.30 hod.,
pouze závazné přihlášky do 12. února 2011
na tel. 773 551 771 – p. Zdeněk Matějka

KUŽELKY
ci
hod.,
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V tomto roce, dne 11. února,
by se svých 100 let dožil
 
FRANTIŠEK FIKAR
přibyslavský malíř 
Kdo jste ho znali,
věnujte mu s námi
tichou vzpomínku. 
Rodina Fikarova 

 

Po dlouhé těžké nemoci dne 4. ledna 2011 
skonala paní Vlasta Kasalová. S ní odešel 
i dlouhý kus historie starého města.
Narodila se jako Vlasta Řezníčková 28. listopa-

du 1925. Její otec Stanislav Řezníček byl zdejším 

rolníkem a dědeček Jan Řezníček kovářem. Její 

maminka Marie Havlíčková pocházela z Buko-

vé. Byla dcerou tamějšího rolníka Aloise Havlíč-

ka, spřízněného s básníkem Karlem Havlíčkem 

Borovským, a jeho manželky Marie Henzlové 

z Dobré. Vlasta Kasalová tedy byla z obou stran 

svého rodu hluboce zakořeněna v přibyslavské 

části Horního Posázaví. 

Měla jediného sourozence, již dříve zemřelou 

sestru Marii Sejkorovou. Otec patřil k zakládají-

cím členům místního Sokola a jeho dcera Vlas-

ta od něj získala vztah k tělovýchově. Po obou 

rodičích pak zdědila mimořádný hudební talent 

pro operní zpěv, který však nemohla vzhledem 

k tehdejším společenským poměrům naplnit. 

Jít zpívat do operního ansámblu v Praze se na 

malém městě Vysočiny považovalo málem za 

nemravnost. Úspěšně však hrála v místním 

ochotnickém divadle.

Dn

a zárove  dne 22

Dne 13. února 2011 je to již 5 let, kdy zemřela 
naše milovaná starostlivá máma, paní

Božena Halíková
Nerudova ul.
a zároveň dne 22. dubna 2011 to je dlouhých 25 let, 
kdy odešel i nenahraditelný
táta, pan

Stanislav Halík
S úctou a láskou stále vzpomínají
děti
Stanislav, Jaroslava a Božena s rodinami.

P o d ě k o v á n í
František a Jan Kerbrovi 
děkují všem, kteří vyslovili účast 
nad úmrtím naší maminky, 
paní Marie Kerbrové.

Eva Bechyňová: Její zpěv mě ovlivnil
Vztah Vlasty Kasalové ke zpěvu v dopise pozůs-

talým vyjádřila vynikající učitelka zpěvu Eva Be-

chyňová: „Vážení! Jsem v tyto smutné dny s Vámi 

a vzpomínám na mládí Vaší maminky. Dlouhá 

léta jsem obdivovala zpívání v kostele sester 

Řezníčkových. Měly obě hlasy přirozeně krásně 

znějící. Musím říci, že mě jejich zpěv a příklad 

celoživotně ovlivnil. Naposledy jsem s Vlastič-

kou zavzpomínala na naše mládí, když se Martin 

dostal do Českých Budějovic na zpěv. Vlastička 

z toho měla velkou radost, že konečně někdo 

z rodiny bude moci svůj talent rozvíjet. Přejme 

ji lehké odpočinutí a Vám přeji, aby smutek nad 

odchodem maminky zmírnily vzpomínky na 

krásná léta strávená s ní. Vaše Eva Bechyňová.”

Rodina děkuje všem, kdo dne 8. ledna 2011 

přišli v mrznoucím dešti vyprovodit na posled-

ní cestu zesnulou paní Vlastu Kasalovou, všem, 

kteří vztah a úctu k ní vyjádřili krásnými věnci 

a květinami. Poděkování rovněž patří za ústní 

a písemné kondolence. 

z příspěvku pana Ivo Havlíka

Vzpomínka na paní Vlastu Kasalovou 

Děkujeme 
za květinové dary, 
slova soustrasti 
a účast na posledním 
rozloučení 
s panem

Miroslavem Černým

Rodina Černých
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P Ř E D N Á Š K A

Miroslav  Hrabica
známý moravský autor knih o zdraví  
a lidském hledání, který také dobrým slovem, 
radami i laskavýma rukama pomáhá trpícím 
ke zdraví a štěstí

O PRVCÍCH, VITAMÍNECH A JEJICH VLIVU 
NA LIDSKÉ ZDRAVÍ I JEDNÁNÍ
O vyzařování prvků, vitamínů i bylin a o dopadu jejich užívání na lidské myšlení a jednání. Čím se kdy 

a proč léčit i co k obvyklé léčbě ještě přidat. Vliv stravy, pohybové aktivity i prostředí, v němž se člověk 

často nachází, na jeho náladu, slova i jednání. Vazby jistých orgánů a onemocnění. Pohlazení duše slovem, 

odpovědi na dotazy.
 

MÍSTO KONÁNÍ:  DATUM A ČAS:  
budova Starého špitálu                úterý 22. března 2011
Vyšehrad 271                                     17.30–19.30 hod.
PŘIBYSLAV  vstupné 70 Kč

BLIŽŠÍ INFO: 
724 187 012 – mobil
www.hrabica.unas.cz

CO NÁM TĚLO ŘÍKÁ (2. vydání) ☺ LÁSKA – CESTA KE ZDRAVÍ I K BOHU  ☺  PRVKY, BYLINY 

A VITAMINY TROCHU JINAK ☺ POHLAZENÍ PRO DUŠI ☺ ŘEČ SRDCE ☺  DAR ZDRAVÍ  ☺ TOBĚ

Opět 
bude Pyrocar  
Třetí setkání požárních automobilů, jejich řidi-
čů, strojníků a osádek se bude konat na letišti 
v Přibyslavi poslední srpnový víkend.  Hlavní 
program s ukázkami nejmodernější hasičské 
a záchranářské mobilní techniky je plánován 
na sobotu 27. srpna 2011. Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska opět počítá s příjezdem 
nejméně tří set vozů z Česka, Polska, Slovenska, 
Rakouska, Maďarska a Německa.  Připomeňme, 
že tradice Pyrocarů byla v Přibyslavi založena 
v roce 2007. Druhý Pyrocar byl uspořádán 
o rok později za účasti 25 tisíc lidí. Další dva 
ročníky se nekonaly s ohledem na světovou 
hasičskou olympiádu v roce 2009 v Ostravě 
a kvůli loňskému srazu historických hasičských 
stříkaček a muzejních požárních automobilů 
v Litoměřicích. Autorem loga Pyrocaru, které 
publikujeme, je malíř a grafi k Filip T. A. K. 
z Havlíčkovy Borové. 

ivo havlík 

SDH Utín 
ve spolupráci 

s KZM Přibyslav 
pořádá

DĚTSKÝ KARNEVAL
26. února 

od 15.00 hod.

Slosovatelné vstupenky!
Vstupné: děti zdarma, 

dospělí 40 kč 
 

     Často se vám stává, že zapomenete něčí jméno nebo to, 
proč jste vlastně šli do vedlejší místnosti? 

Překvapí vás občas vaše paměť svou přesností u nepodstatných věcí, 
ale stejně rychle vás jindy nechá na holičkách? 

Máte také pocit, že už si nic nepamatujete a každým rokem se to zhoršuje? 

      Většinou nejde o chorobnou zapomnětlivost. Místo obav ze ztráty paměti 
je mnohem užitečnější zajímat se o to, jak lidská paměť funguje, 

proč některé informace vůbec nevezmeme na vědomí, 
co ovlivňuje zapomínání a co můžeme udělat pro zlepšení stavu.

To vše a řadu dalších zajímavostí o lidské paměti se můžete dovědět na 

přednášce pro seniory s názvem
„TAJEMSTVÍ PAMĚTI“

S lektorkou:      paní Janou Vejsadovou
Místo konání:   velká zasedací místnost MÚ Přibyslav
V čase:             od 14.00 hodin do 16.00 hodin

TERMÍNY:         středa        19. ledna  2011
                 středa          2. února  2011
                 středa        16. února  2011
                 středa          2. března 2011
Těšíme se na setkání a příjemně strávený čas, celý cyklus přednášek je pro účastníky zdarma. 

Za organizátory:  vedoucí klubu Jiřina Šillerová
                       odbor sociální péče: Jarmila Málková
                       tel. 569 430 816, e-mail: malkovaj@pribyslav.cz)
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Výbor SPCCH , 
místní organizace Přibyslav

srdečně zve své členy 
na tyto akce

ČTVRTEK 24. února 2011 
ve 14.30 hodin

HASIČSKÁ ZBROJNICE 
v PŘIBYSLAVI

masky vítány

ČTVRTEK 24. března 2011 
ve 14.00 hodin

HASIČSKÁ ZBROJNICE 
v PŘIBYSLAVI

účast všech členů důležitá

V. Schusterová
předsedkyně SPCCH

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Žáci a učitelé ZUŠ Havlíčkův Brod, 
pobočka Přibyslav 

Vás srdečně zvou na 

KONCERT ŽÁKŮ

 čtvrtek 17. února 2011 v 16.00 hodin 
sál Kulturního domu Přibyslav

 

     T locvi ná jednota Sokol  P ibyslav  zve širokou ve ejnost na 

  

Sobota  12.b ezna 2011 ve 13.30 hod. 
Sokolovna P ibyslav 
                                        
   Ob erstvení, cukroví, perní ky 
   Vstupné dobrovolné 

 Zveme Vás na 
 
 
 
 
 

 
v DOBRÉ u P IBYSLAVI 

 
 

    
HOSPODA U HENZL  

 
prezentace od 8.00 hodin do 8.45 hodin 

 
HODNOTNÉ CENY 

(nap . GPS navigace, uzené maso a jiné) 
 

SRDE N  ZVOU PO ADATELÉ 

 

 
T locvi ná jednota SOKOL P ibyslav Vás zve na  tradi ní 

 

12. února 2011 ve 20.00 hod. 
sokolovna P ibyslav 

Hudba:    Ob erstvení  zajišt no 
P edprodej: Elektro, paní Stejskalová    Vstupné obvyklé 
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SECOND HAND
výprodej zboží z Anglie

středa 9. února 2011 od 10.00 do 15.00

DĚTSKÉ ZBOŽÍ   30,-/1 ks
DÁMSKÉ ZBOŽÍ   50,-/1 ks

STRES PŘED
MATURITOU?

STRACH ze zkoušek ?
!!!STOP!!! to nemusíte mít…

Doučování němčiny pro ZŠ/SŠ, 
gramatika a konverzace

Kontakt: Lida.Sejstalova@seznam.cz

Koupím poštovní známky, pohledy, 
obálky, bankovky, tuzexové bony, losy, 
akcie, celé sbírky – větší množství – 
pozůstalost po sběrateli.
Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny.
Info: tiskárna@komurka.cz
tel.: 724 22 92 92

CENÍK INZERCE 
V PŘIBYSLAVSKÉM 
OBČASNÍKU
(ceny jsou uvedeny bez DPH)

FORMÁT A4 celá strana  1 600  Kč

FORMÁT A5 1/2 strany  800  Kč

FORMÁT A6 1/4 strany  400  Kč

FORMÁT A7 1/8 strany  200  Kč

FORMÁT A8 1/16 strany  100  Kč

FORMÁT 1 cm2 3 Kč

Při 2. a dalším opakování sleva 5 %

 
      
 
 
                         
 

      kamenosocha ství
                         Mírovka 61 H.B.
                         www.obeliskhb.cz

                 - pomníková výroba
                 - sekání písma
                 - renovace st.hrob
                 - h bitovní doplnky
                 - žul. kuchynské desky
                 - parapety, žul. dlažby
                 - teraso
pevné dodací termíny,p íjem zakázek v provozovn ,
i po tel. domluv  p ijedeme k zákazník m zdarma.

              volejte : 606 461 923
              pište    : info@obeliskhb.cz 
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Turbo solárium v kadeřnictví 
Fantazie

na Bechyňově náměstí v Přibyslavi
nyní akce na měsíce (únor – březen) 

Každý zákazník při zakoupení permanentky 
v hodnotě 1 000,- Kč (143 min), 

dostává permanentku v hodnotě 250,- Kč (28 min)
! Z D A R M A !

AKCE 1 + 1

PRODEJ ŽIVÝCH RYB 
Pavel a Miloš Michl 

ulice U Barevny 
(objekt bývalé tkalcovny) 

P  I B Y S L A V 

PSTRUH DUHOVÝ – CELORO N  

prodejní doba 
Po – Pá 8.00 - 16.00 hod. 
So  8.00 – 11.00 hod. 

tel.: +420 731 461 631 

PEDIKÚRA & SOLÁRIUM 
 
JANA AUGUSTINOVÁ 
tel. 603 742 347 
 
 
Po   7.30 - 11.30        14.30 - 17.30 
Út   7.30 - 11.30        12.30 - 15.00 
St          -          14.30 - 17.30 

t   7.30 - 11.30        12.30 - 15.00 
Pá   7.30 - 11.30         14.30 - 17.30 

PAZDERKA František

Jana Otty 547
582 22 Přibyslav
tel.: 731 460 987
e-mail: pazderka@seznam.cz

provádíme:

– elektroinstalační práce
– revize el. nářadí a spotřebičů
– prodej elektroinstalačního 
    materiálu
– montáže elektronických zabezpe   
    čovacích systémů
    – protipožárních čidel
    – pobočnách ústředen
    – datových ústředen
    – datových sítí
    – kamerových ústředen
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úterý 15. 2. 2011 v Informa ním centru P ibyslav - Zahájení p edprodeje vstupenek  
 

vstupné: 80,- K  – plné vstupné 
  60,- K  – d ti do 15 let; studenti a senio i  
  Zdarma – držitelé pr kazu ZTP a ZTP/P 

 
 

M stská knihovna P ibyslav 
                         

Po        —  13.00 – 17.00 
Út 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00 
St       —  13.00 – 17.00 

t                   zav eno         
Pá 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00 
So 9.00 – 11.00           
   

tel.:    569 484 257 
 

e-mail: knihovna.pribyslav@seznam.cz

 
 

Informa ní centrum P ibyslav 
              M stské muzeum 
 

Po    zav eno 13.00 – 16.00 
Út 8.00 – 12.00 13.00 – 16.00 
St 8.00 – 12.00 13.00 – 16.00 

t 8.00 – 12.00 13.00 – 16.00 
Pá 8.00 – 12.00 13.00 – 16.00 
So 9.00 – 11.00           –  
 
tel.:     569 484 361 
fax:     569 484 361 
 

e-mail: ic@pribyslav.cz 
sauerova.pribyslav@seznam.cz 

 
 

Kulturní d m P ibyslav
 

tel: 569 484 697 
mob.: 739 447 360 

 
e-mail: kd@pribyslav.cz 

stefacek.pribyslav@seznam.cz 
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Kulturní přehled
K Z M  P Ř I B Y S L A V

Přibyslavský občasník 2/2011, číslo 242. Vydává město Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav. Evidenční číslo MK ČR E 16788. Odpovědnost za vydavatele má Rada města Přibyslav. 

Redakční rada: Zdeňka Valnerová (šéfredaktor), Anna Šauerová (sběr příspěvků a počítačový přepis), Eva Sekničková (počítačový přepis), Mgr. Jakub Vaníček( hlavní jazyková korektura), Petr Štefáček 

(fotodokumentace). Fotografi e: z archívů přispěvatelů. Příspěvky vyjadřují názory autorů a nemusí být totožné se stanoviskem vydavatele a redakční rady. Redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky krátit 

a upravovat. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla – 25.2.2011 do 12. 00 hodin. Adresa redakce: KZMP, Bechyňovo náměstí 45, 582 22 Přibyslav, e-mail: obcasnik@pribyslav.cz. 

Grafi cká úprava a sazba www.judacreative.cz, tisk GRAFIES  a.s. Hlinsko, náklad 1670 výtisků

 

KZMP ÚNOR 2011Str. 24


