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Zprávy z radnice BŘEZEN 2011Str. 2

Z Městského úřadu Přibyslav

Přibyslavská média
V prvních měsících letošního roku došlo k několika zásad-
ním změnám v činnosti některých našich médií.  Proto 
bych tyto změny rád okomentoval a vnesl do této věci 
svůj pohled na věc.

Přibyslavský občasník                                                                                                                    
Ve vydávání Přibyslavského občasníku došlo k zásadní 
změně – funkci redakční rady převzali profesionálové 
z KZMP. Ti mají jistě lepší časové možnosti a zázemí než 
redakční rada složená z lidí, kteří sice s velkým nadšením, 
ale vedle své profese a rodiny, museli zvládat pracný 
úkol vydávání městského periodika.  Byl jsem velmi rád, 
že starosta města vzal můj návrh s přesunutím vydávání 
Přibyslavského občasníku na KZMP za svůj a učinil toto 
rozhodnutí. Rada města schválila také pravidla pro uve-
řejňování příspěvků v tomto městském periodiku. Přiby-
slavský občasník byl vždy místem, kde kromě informací 
z města a městského úřadu byly zveřejňovány články 
vyjadřující se k fungování města a radnice. Tak by tomu 
mělo být i nadále, pouze ve výjimečných případech, 
které porušují schválená pravidla, rozhodne redakční 
rada o nezveřejnění příspěvků. Zároveň o tom musí jed-
notlivé přispěvatele informovat a své rozhodnutí řádně 
odůvodnit; každý z odmítnutých přispěvatelů má právo 
se odvolat k zástupci vydavatele, tj. k Radě města. 
(Pravidla vydávání PO jsou k nahlédnutí na www.pri-
byslav.cz;  www.kzmpribyslav.estranky.cz nebo v Infor-
mačním centru Přibyslav – pozn. redakce)

Přibyslavský čtvrtletník       
Jako zástupce města jsem se v sobotu 19. února zúčast-
nil jednání redakční rady Přibyslavského čtvrtletníku. Jak 
jsem poznal, tvoří tuto redakční radu nadšenci zapálení 
pro myšlenku vydávat časopis, věnující se historii, kultuře 
a přírodě nejen v Přibyslavi, ale v celém regionu. Přiby-
slavský čtvrtletník má kvalitní zpracování, je vydáván ba-
revně a jeho archiv je už dnes, a bude hlavně v budoucnu 
důležitým zdrojem sebraných informací. Toto periodikum 
se v současnosti potýká s vysokými náklady na vydávání 
a s nízkou prodejností. Věřím, že se nám do budoucna 
podaří zvednout náklad a prodej tak, že bude odpovídat 
jeho kvalitám, a zároveň se nám musí podařit korigovat 
poměr mezi fi nančními náklady na vydávání a přínosem 
tohoto časopisu.

Kabelová televize
Také nová redakční rada TV Přibyslav měla v únoru své 
první zasedání.  Osobně vnímám jako hlavní problém ne-
zastupitelnost při výrobě Přibyslavského vysílání, které po 
léta tvoří Vojtěch Venzhöfer a Edita Ouvínová.  Dále jsem 
radě navrhl vytvoření dvou pořadů nového typu, které by 
mohly být tvořeny v delších než týdenních intervalech. 
Vzhledem ke zvyšující se dostupnosti tohoto média by 
podle mého názoru měl vzniknout pořad s informacemi 
z městského úřadu, jež jsou důležité pro občany (sezná-
mení s novými zákonnými předpisy, vyhláškami, povin-
nostmi vůči městu, atd.) a dále pořad dokumentárního 
typu mapující např. dlouhodobou činnost spolků, život 
osad a podobně.

Webové stránky                                     
Webové stránky města jsou v současnosti asi nejrych-
lejším komunikačním kanálem. I ony mají svou historii 
a vývoj, jemuž odpovídá i současný vzhled a přehled-
nost. Velkou debatu způsobilo zrušení návštěvní knihy na 
našich stránkách, které učinil starosta města. Osobně se 
domnívám, že možnost komunikovat veřejně s představi-
teli samosprávy a městského úřadu na web města patří, 
ale naprosto se ztotožňuji s názorem, že tam nepatří 
v podobě, ve které bylo toto v minulosti provozováno. 
Bohužel s odstraněním stávající knihy zmizela i jakákoliv 
možnost diskutovat či veřejně se dotazovat. O nahrazení 
této zrušené možnosti musíme nejprve najít shodu ve 
vedení města a pak ji realizovat, což vzhledem k možnos-
tem nebude určitě otázkou následujících dní.

Martin Kamarád                                                                                                                                          
                                    místostarosta města

Mateřská školka na procházce

Dne 31. března 2011 ukončí na vlastní žádost pra-

covní poměr u města Přibyslav vedoucí hospodář-

sko-správního odboru Ing. Miroslav Ondráček. Na 

uvolněné pracovní místo bylo vyhlášeno výběrové 

řízení, které proběhne v měsíci březnu. 

V rámci úsporných opatření ve veřejné linkové 

osobní dopravě přistupuje Kraj Vysočina k rušení 

některých spojů, u kterých je tržba na 1 km nižší 

než 3 Kč. Našeho města se dotkne pouze zrušení 

spojů č. 7 a 10 linky 840 105, které zajíždějí z ná-

městí k nádraží (12:15) a zpět (12:26). K této změ-

ně na lince 840 105 dojde k 1. červenci 2011.

Na přelomu března a dubna letošního roku pro-

běhne v ČR Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Bližší 

informace o SLDB 2011 najdete ve zvláštním člán-

ku v tomto čísle PO.

Od dubna letošního roku bude pro osoby 

v hmotné nouzi organizována našim městem tzv. 

veřejná služba. Bližší informace o této formě po-

moci osobám v hmotné nouzi podá Odbor sociální 

péče MÚ Přibyslav. 

Ing. Josef Moštěk, tajemník MÚ Přibyslav

Odbor životního prostředí
Odchyt toulavých psů – dne 1. 2. 2011 byl pře-

vezen do útulku kříženec špice, pes, světle hnědá 

delší srst, stáří cca 8 let.

Svoz velkoobjemového a nebezpečného od-
padu – svoz velkoobjemového a nebezpečného 

odpadu je předběžně naplánován od 9. května do 

14. května 2011. Rozpis bude aktuálně před svo-

zem zveřejněn v občasníku.

E-box – v měsíci únoru bylo odvezeno elektroza-

řízení uložené v E-boxu, který byl již zaplněn. E-box 

je umístěn ve vestibulu radnice, hned za vchodový-

mi dveřmi. Občané do něj mohou odkládat veškerá 

drobná elektrozařízení z kanceláře i z domácnosti 

(s výjimkou zářivek), např. nefunkční kalkulačky, 

telefony, drobné počítačové vybavení, walkmany, 

MP3 přehrávače a další.

Czech Point – vydáno bylo 180 výstupů z ka-

tastru nemovitostí a 44 dalších výstupů (výpis 

z obchodního rejstříku, výpis z bodového hodnoce-

ní řidiče, výpis z rejstříku trestů atd.).

Jana Krejčová, referent OŽP

Odbor hospodářsko-správní
Výsledek hospodářské činnosti města Přibyslav 
za rok 2010

Organizace Výnosy Náklady Výnosy-
-náklady

Lesy 1 293 106,43 648 164,93 644 941,50

Skládka 13 287 174,71 7 365 092,00 5 922 082,71

Sportovní 

zařízení

776 068,97 12 624,00 763 444,97

Správa 

majetku

2 093 854,40 831 334,66 1 262 519,74

Kabelová 

televize

3 892 480,82 1 932 557,55 1 959 923,27

Všeobecná 

správa

77 133,11 38 016,96 39 116,15

Pronájmy 3 719 195,00 0,00 3 719 195,00

25 139 013,44 10 827 790,10 14 311 223,34

Daň z příjmů                                      3 460 912,00

Hospodářský výsledek                 10 850 311,34

Ing. Miroslav Ondráček, vedoucí OHS

Odbor výstavby
Poplatky za vyjímání půdy ze zemědělského půd-
ního fondu vzrostou.
Výrazně vzrostou poplatky za vyjímání zemědělské 

půdy ze zemědělského půdního fondu. Několika-

násobně dražší než doposud bude zejména vynětí 

těch nejkvalitnějších půd. Například v páté, nejhor-

ší třídě má odvod ze současných 17 000 Kč vzrůst 

na 38 000 korun, naopak v té nejlepší třídě bonity 

devětkrát, ze současných 82 000 korun na 

937 000 Kč za hektar. Navýšení poplatků se dotkne 

jak záborů pro výstavbu solárních elektráren, tak 

pro výstavbu skladů, obchodních center či továren. 

Naopak nezpoplatněno zůstává vyjímání půdy za 

účelem výstavby staveb pro bydlení, pokud jsou 
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budovány na místech vymezených k tomu územní-

mi plány obcí. 

Miloš Šimek, vedoucí OV

Odbor správy a údržby
V tomto měsíci se pracovníci místního hospodář-

ství věnovali dokončovacím pracím v bytě v čp. 41 

na Bechyňově náměstí, ve kterém budou umístěni 

barmští uprchlíci. Byly opraveny poruchy veřejné-

ho osvětlení v obci Keřkov, Utín a v Přibyslavi. V bu-

dově bývalé mateřské školy pracovníci místního 

hospodářství odstraňovali všechny dřevěné části 

prvků stavby napadené houbou. Dřevomorka se 

objevila po dobu nevyužívání nemovitosti i přesto, 

že budova byla v jarních a letních měsících odvět-

rávána. Na základě rozhodnutí Odboru životního 

prostředí z důvodu restaurování sochy padlých 

vojáků II. světové války byly pokáceny stromy, je-

jichž kořeny prorůstaly do základů pod sochu. Po 

restaurování sochy bude provedena výsadba vhod-

ných dřevin.

Co se týče oblasti bytové politiky, je ke dni 18. 2. 

2011 evidováno 24 žádostí o byty v bytových do-

mech a 18 žádostí o byty v DPS. Pro představu ob-

čanů uvádím, že za rok 2009 jsme přidělili 3 byty, 

z toho 2 byty s fi nanční spoluúčastí, v loňském roce 

4 městské byty, z toho 1 byt s fi nanční spoluúčastí. 

V roce 2009 bylo přiděleno v DPS 6 bytů a 7 bytů 

v roce 2010. V současné době je neobsazen 1 byt 

v DPS v prvním nadzemním podlaží. Doposud ni-

kdo z místních žadatelů neprojevil o tento byt zá-

jem. Ti, kteří splňují podmínky pro přidělení bytu, 

po oslovení byt odmítli. Pokud se nikdo z místních 

žadatelů nepřihlásí během následujícího měsíce, 

bude byt přidělen někomu ze žadatelů z jiných 

obcí, kterých je v evidenci celkem 5. 

Ing. Ludmila Benešová, vedoucí OSU

Odbor sociální péče 
Náš odbor společně s Komisí sociální a zdravotní 

rady města Přibyslav a ve spolupráci s Občanským 

sdružením Diakonie Broumov organizuje v objek-

tu „Starého špitálu“ ve dnech 1. a 2. dubna 2011 

humanitární sbírku použitého ošacení. Bližší infor-

mace, týkající se této sbírky, najdete na jiném místě 

tohoto čísla PO.

Komise sociální a zdravotní RM Přibyslav – nově 

jmenovaní členové komise se sejdou na prvním 

jednání dne 7. března 2011, na programu jednání 

je organizační zajištění humanitární sbírky, infor-

mace týkající se rozpočtu, zpráva koordinátorky 

projektu komunitního plánování sociálních služeb 

paní Mgr. Evy Pospíchalové, návrh exkurzí v zaří-

zeních sociálních služeb. 

Dávky pomoci v hmotné nouzi – ze systému 

dávek pomoci v hmotné nouzi poskytujeme v sou-

časné době dávky příspěvek na živobytí, doplatek 

na bydlení a mimořádné jednorázové dávky. Cel-

kem máme v systému 34 aktivních dávek, kterými 

je zajišťováno 65 osob. Od dubna letošního roku 

bude pro osoby v hmotné nouzi organizována na-

šim městem veřejná služba.

Informace pro žadatele o příspěvek na pro-

voz motorového vozidla – oba typy žádosti jsou 

k dispozici na našem odboru, vyplněnou žádost, 

doklady pro ověření totožnosti žadatele a dopra-

vované osoby včetně dalších příloh odevzdávejte 

na Městském úřadě v Havlíčkově Brodě, odboru 

sociálních věcí a školství. Pro letošní rok je výše 

této jednorázové, nárokové dávky, která je po-

skytována na období kalendářního roku, stano-

vena takto – pro občany, kterým byly přiznány 

mimořádné výhody III. stupně, náleží částka ve 

výši 3 360 Kč u jednostopého vozidla a 7 920 Kč 

u ostatních vozidel. Pro občany, kterým byly při-

znány mimořádné výhody II. stupně, náleží pří-

spěvek ve výši 1 150 Kč u jednostopého vozidla 

a 3 000 Kč u ostatních vozidel. Občanu, který ze 

závažných důvodů ujede více než 7 000 km za 

kalendářní rok, se výše příspěvku vyplaceného 

v tomto kalendářním roce zvyšuje. 

Komunitní plánování sociálních služeb – pokra-

čuje sběr informací pro „Katalog sociálních služeb 

a volnočasových aktivit“. V tomto čísle občasníku 

je zveřejněna podrobná informace týkající se 

Centra osobní asistence, které provozuje Oblastní 

charita Havlíčkův Brod. 

Klub seniorů Pohoda – proběhlo další pokra-

čování promítání programu Doubravky, které 

zajišťuje pan Ladislav Hladík, v programu je plá-

nována přednáška paní PharmDr. Marií Teclové, 

dne 22. března 2011 nás čeká beseda s promítá-

ním o Vysočině (pan Kreibich, organizačně zajiš-

ťuje KZMP). Od 23. března 2011 opět zahajuje 

pravidelné kondiční a rehabilitační plavání v ba-

zénu hotelu Fit ve Žďáře nad Sázavou. Poslední 

přednáška paní Vejsadové z cyklu Cvičení paměti 

se uskuteční ve velkém zasedacím sále radnice 

2. března 2011. V pátek v podvečer jsem se zú-

častnila v prostorách staré radnice v Chotěboři 

slavnostního předávání ocenění dobrovolníkům 

regionu Havlíčkův Brod a Chotěboř – KŘESADLO 
– cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné 
věci. Rok 2011 je vyhlášen evropským rokem 

dobrovolnictví, nominován na tuto cenu může 

být jakýkoliv dobrovolník z neziskových organi-

zací z celého kraje Vysočina. Mezi nominovanými 

byly také dvě dobrovolnice z Přibyslavi, paní Ilona 

Loužecká a paní Marie Pleslová. Za jejich dobro-

volnickou práci jim patří náš obdiv a poděkování. 

Více informací o jejich dobrovolnické práci zazní 

v rozhovoru, který zveřejníme v příštím čísle ob-

časníku. 

Jarmila Málková, vedoucí OSP

VYBÍRÁNÍ 
DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ

Ve dnech 14. 3., 28. 3. a 31. 3. 2011 v době 
od 14.00 do 17.00 hod. budou pracovníci 
fi nančního úřadu Havlíčkův Brod vybírat 
v zasedacím sále v přízemí radnice daňová 
přiznání k dani z příjmů fyzických osob.                               

 Ing. Josef Moštěk, tajemník MÚ Přibyslav

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení dle zák. 
č.  312/2002 Sb.
Tajemník Městského úřadu Přibyslav vyhlašuje výběrové 

řízení na obsazení funkce vedoucího úředníka Městského 

úřadu Přibyslav (vedoucího odboru životního prostředí).

Územní samosprávný celek: MĚSTO PŘIBYSLAV, Bechy-

ňovo nám. 1, Přibyslav.

Druh práce: vedoucí Odboru životního prostředí Měst-

ského úřadu Přibyslav.

Místo výkonu práce: Přibyslav.

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 
Sb., o úřednících územních samosprávných celků 
a o změně některých zákonů:

fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,- 
občan České republiky nebo cizí státní příslušník s trva-- 
lým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,

způsobilost k právním úkonům,- 
bezúhonnost.- 

Další požadavky:
požadované vzdělání: 

minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou- 
požadované znalosti a dovednosti:- 
znalost právních předpisů vztahujících se k vykonávané - 
funkci (zák. č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech, zák. 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zák. č. 

500/2004 Sb., správní řád, zák. č. 128/2000 Sb., zákon 

o obcích),

znalost běžného kancelářského software (Outlook, - 
Word, Excel),

organizační a komunikační schopnosti,- 
ochota a schopnost dalšího studia,- 
vysoké pracovní nasazení, pečlivost, spolehlivost a sa-- 
mostatnost,

praxe ve veřejné správě, zkouška zvláštní odborné - 
způsobilosti na úseku odpadového hospodářství, popř. 

v ochraně přírody a krajiny vítána,

řidičské oprávnění sk. B.- 
Uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsaho-
vat tyto náležitosti:
a) jméno, příjmení a titul uchazeče,

b) datum a místo narození uchazeče,

c) státní příslušnost uchazeče,

d) místo trvalého pobytu uchazeče,

e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povo-

lení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, 

f) datum a podpis uchazeče.

Uchazeč k přihlášce do výběrového řízení připojí tyto 
doklady:
a) životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavad-

ních zaměstnáních a o odborných znalostech a doved-

nostech týkajících se požadované činnosti a uvedení 

důvodů motivace k práci na MÚ Přibyslav,

b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; 

u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvěd-

čující bezúhonnost a vydaný domovským státem; pokud 

takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezú-

honnost čestným prohlášením,

c) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

d) lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávané funkci,

e) negativní lustrační osvědčení (§ 8 odst. 1 zák. č. 

451/1991 Sb.)

f) čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zák. č. 451/1991 Sb.

Platové podmínky: dle zák. č. 262/2006 Sb., nař. vl. 

330/2003 Sb., nař. vl. 564/2006 Sb., platová třída 10.

S vybraným uchazečem bude uzavřena pracovní smlouva 

na dobu neurčitou. Nástup dle dohody.

Lhůta pro podání přihlášek: do 31. března 2011.

Adresa pro doručování přihlášek: 
V obálce označené „Výběrové řízení – odbor životního 

prostředí – neotevírat“ na podatelnu MÚ Přibyslav nebo 

poštou na adresu Městský úřad Přibyslav, Bechyňovo 

nám. 1, 582 22  Přibyslav.

Oznamovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové ří-

zení kdykoliv v jeho průběhu.

Ing. Josef Moštěk
                                                         tajemník MÚ Přibyslav

M ĚSTO  P Ř I BYS LAV
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3/2011 Rada města Přibyslav ruší usnesení č. 1/2011 ze dne 19. 1. 2011.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 01/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Komise 
rady města

4/2011 Rada města Přibyslav zřizuje na volební období 2010–2014 jako své iniciativní a poradní orgány:
Komisi sociální a zdravotní, jmenuje předsedkyni Ing. Marii Málkovou, členy Karla Bře-
zinu, Mgr. Bc. Janu Kamarádovou, Jarmilu Málkovou (zapisovatelka), Věru Podrázskou, 
Miloslavu Pospíchalovou, Věru Schusterovou, Mgr. Naděždu Smejkalovou, Martinu Vese-
lou, DiS, Mgr. Lenku Thomayerovou a určuje počet členů v komisi na 10,
Komisi stavební, dopravní a ekologickou, jmenuje předsedu Ing. Josefa Pelikána, členy 
Luďka Fišera, Ing. Ladislava Hladíka (zapisovatel), Václava Karla, Ing. Františka Kerbra, 
Jana Krejčího, Ing. Marii Sejkorovou, Miroslava Štěpána a určuje počet členů v komisi na 8,
Komisi zahraniční, jmenuje předsedkyni Mgr. Annu Šnýdlovou, členy Ing. Bc. Ludmilu 
Benešovou, Ing. Stanislava Culku, Josefa Hamerníka, Ing. Ladislava Hladíka, Bc. Jindři-
cha Macka, Bc. Jana Málka, Ing. Josefa Moštěka (zapisovatel), Ing. Miroslavu Moštěkovou, 
Radomíra Němce, Bc. Hanu Pelikánovou, Josefa Řezníčka, Karla Řezníčka, Josefa Sobot-
ku, Ing. Zdeňku Teclovou a určuje počet členů v komisi na 15,
Spolek pro občanské záležitosti, jmenuje předsedkyni Annu Dvořákovou, členy 
Anežku Hájkovou, Marii Horskou, Václavu Linhartovou, Marii Pokornou (zapisovatelka), 
Stanislavu Roseckou, Věru Schusterovou, Marii Slavíčkovou, Marcelu Stejskalovou, 
Annu Šauerovou, Miloslavu Šmídovou, Emílii Veselou a určuje počet členů v komisi na 12.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 01/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

5/2011 Rada města Přibyslav určuje a jmenuje na volební období 2010–2014:
Pracovní skupinu programu regenerace městské památkové zóny
– předsedu Mgr. Jana Štefáčka
– členy Martina Kamaráda, Zdeňku Vodovou, Věru Jiráskovou, Petra Mášu, Ladislava Hla-
díka, PhDr. Ladislava Macka, Jarmilu Brožovou, Miloslavu Melounovou, Mgr. Janu Zadra-
žilovou,
Redakční radu Přibyslavského občasníku
– šéfredaktorku Zdeňku Valnerovou
– členy Mgr. Jakuba Vaníčka, Annu Šauerovou, Evu Sekničkovou, Petra Štefáčka,
Redakční radu Přibyslavského čtvrtletníku
– šéfredaktorku Mgr. Marii Machynkovou Pokornou
– členy Michaela Omese, Růženu Ročkovou, RNDr. Kláru Bezděčkovou, Ph.D. Pavla Bez-
děčku,
Redakční radu TV Přibyslav
– předsedu Martina Kamaráda
– členy Vojtěcha Venzhőfera, Editu Ouvínovou, Jiřího Koudelu, Libora Jaroše,
Poradní sbor TKR Přibyslav
– předsedu Mgr. Jana Štefáčka
– členy Martina Kamaráda, Ing. Bc. Ludmilu Benešovou, Petru Holubovou, Jiřího Kou-
delu, Ing. Leoše Bláhu, Vlastimila Vejvodu, z obce Olešenka Martina Holcmana, z obce 
Stříbrné Hory JUDr. Marii Kollárikovou, z obce Žižkovo Pole Janu Peřinovou.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 01/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

6/2011 Rada města Přibyslav schvaluje Pravidla pro vydávání Přibyslavského občasníku.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 01/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

7/2011 Rada města Přibyslav schvaluje zadávací dokumentaci, zpracovanou IS engineering, 
s. r. o., Dvorek 401, Přibyslav, IČ 25975609 na akci „Odkanalizování lokality Přibyslav 
– Dvorek, Uhry“ a mandátní smlouvu s uvedenou fi rmou. Cena zakázky je 42.000 Kč 
včetně DPH.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
                            Ing. Miroslav Ondráček
Termín: 01/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Výběrové 
řízení

8/2011 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o provedení nového zemního kabelového ve-
dení NN do obecních pozemků 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, DIČ CZ24729035, zápis v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložky 2145, zastoupena na základě plné 
moci evidenční číslo: 0524/2010 ze dne 1. 10. 2010 panem Bc. Zdeňkem Neubauerem, 
Dvořácká 367, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 63585626.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 01/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Smlouva

9/2011 Rada města Přibyslav souhlasí s bezplatným pronájmem sportovní haly Školnímu klubu 
při ZŠ Přibyslav dne 2. dubna 2011 za účelem pořádání 7. ročníku celostátní taneční 
soutěže Přibyslavský pantofl íček.
Odpovědnost: Zdeněk Matějka
Termín: 2. 4. 2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Pronájem

STATISTIKA – ROK 2010
 (ohlašovna EO, matrika, doklady) 

Počet občanů obce evidovaných na MěÚ Přibyslav 

k 01. 01.2010: 3928
(Občan obce  = fyzická osoba, která je státním občanem 
ČR a je v obci hlášena k TP)

Počet narozených dětí 61

Počet přihlášených občanů k TP 58

Celkem        119 

Počet zemřelých občanů 37

Počet odhlášených občanů z TP 91

Celkem 128 

Počet občanů obce evidovaných na MěÚ Přibyslav 

k 31.12.2010: 3919
(Česká Jablonná 109, Dobrá 180, Dolní Jablonná 98, 
Hřiště 83, Keřkov 176, Poříčí 99, Přibyslav-město 2896, 

Dvorek 46, Hesov 16, Uhry 20, Ronov nad Sázavou 127, 

Utín 69)

V místě přehlášeno (v rámci ohlašovny): 103 občanů

Sňatek uzavřelo: 57 přibyslavských občanů

Rozvedeno bylo: 7 manželství přibyslavských občanů

Ve správním obvodu matričního úřadu Přibyslav bylo 
uzavřeno:
(Správní obvod matričního úřadu Přibyslav zůstal 

v roce 2010 nezměněný a zahrnuje tyto obce: Přibyslav, 

Havlíčkova Borová, Modlíkov, Olešenka, Stříbrné Hory, 

Žižkovo Pole)

39 sňatků – 24 občanských (24 – Přibyslav)

15 církevních (12 – farní kostel Narození sv. Jana Křtitele 

Přibyslav, 2 – kostel  sv. Víta Havlíčkova Borová, 1 – kostel 

sv. Kateřiny Alexandrijské Stříbrné Hory)

 

V roce 2010 bylo podáno a vyřízeno:
479 žádostí o vydání občanského průkazu

137 žadatelů využilo služby CZECH POINT (matrika, 

ohlašovna)

43 žádostí o vydání osvědčení o st. občanství ČR

16 žádostí o vydání osvědčení pro uzavření platného 

manželství před orgánem církve   

1 žádost o povolení změny příjmení

1 žádost o povolení změny jména

Ověřeno bylo 1406 podpisů a listin.  

    

Přiděleno bylo 11 nových čísel popisných. 

Ostatní informace:
Výměna řidičských průkazů (dále jen ŘP) – ŘP vydané 

od 01. 01. 1994 do 31. 12. 2000 byli jejich držitelé 

povinni vyměnit do 31. 12. 2010; ŘP vydané od 01. 01. 
2001 do 30. 04. 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit 

do 31. 12. 2013. Žádosti o výměnu ŘP vyřizuje Městský 

úřad Havlíčkův Brod, odbor dopravy, Pražská 2954, číslo 

telefonu: 569 497 304. 

Tabulky s čísly popisnými – žadatelé, kteří si objednali 

tabulky s číslem popisným (vyrobené v souladu 

s pokynem starosty města Přibyslav č. 2/2005 ze dne 

27.10.2005) v termínu od 27. 10. 2005 do 20. 10. 2010 

a dosud si je nevyzvedli, můžou tak učinit na MěÚ 

Přibyslav, v kanceláři č. dveří 209 (matrika), po úhradě 

poplatku na podatelně MěÚ.                     

Marie Pokorná, 
matrika, ohlašovna, doklady
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10/2011 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o výpůjčce na užívání nebytových prostor v části 
budovy Přibyslav, Bechyňovo náměstí 46, Kulturnímu zařízení města Přibyslav, Bechyňo-
vo náměstí 45, Přibyslav, IČ 71169113.
Odpovědnost: Bc. Hana Pelikánová
Termín: 02/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

11/2011 Rada města Přibyslav schvaluje vyplatit obci Olešenka 12.000 Kč, obci Stříbrné Hory 
18.000 Kč a obci Žižkovo Pole 24.000 Kč za používání kabelových rozvodů pro poskyto-
vání TV a internetu v roce 2010.
Odpovědnost: Ing. Miroslav Ondráček
Termín: 02/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

12/2011 Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 1 o velikosti 3+1 v bytovém domě Přiby-
slav, Bechyňovo náměstí čp. 41, manželům Say WAH a Eh Ku WAH, bytem IAS Předlice, 
Husitská cesta 217/4, Ústí nad Labem. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 
od 1. 4. 2011 do 31. 3. 2016.
Odpovědnost: Bc. Hana Pelikánová
Termín: 03/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Přidělení

13/2011 Rada města Přibyslav upravuje ceník města Přibyslav tak, že z odprodeje nadbytečného 
stavebního materiálu vypouští prodej kamenných obrubníků a prodej malých dlažebních 
kostek.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 02/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Koupě

14/2011 Rada města Přibyslav souhlasí uzavřením smlouvy o převodu vlastnictví hasicího práš-
kového přístroje č. HSJI-208-421/E-2010 mezi Českou republikou - HZS kraje Vysočina, 
IČ 70885184 a městem Přibyslav.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 01/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Převod

15/2011 Rada města Přibyslav schvaluje změnu závazných ukazatelů na rok 2010 Kulturnímu 
zařízení města Přibyslav dle přílohy k jednání.
Odpovědnost: Zdeňka Valnerová
Termín: 01/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Kulturní 
zařízení

16/2011 Rada města Přibyslav bere na vědomí „Informaci o stavu požární ochrany ve městě Přiby-
slav za r. 2010“ a předkládá ji Zastupitelstvu města Přibyslav.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 03/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Různé

17/2011 Rada města Přibyslav bere na vědomí protokoly o provedené veřejnosprávní kontrole 
v příspěvkových organizacích Kulturním zařízení města Přibyslav, Mateřské škole Přiby-
slav a Základní škole Přibyslav.
Termín: 01/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

18/2011 Rada města Přibyslav, v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pověřuje členku zastupitelstva paní 
Mgr. Annu Šnýdlovou, člena zastupitelstva pana Michaela Omese a člena zastupitelstva 
pana Mgr. Otu Bence k přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství dle ustano-
vení § 4 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, v matrič-
ním obvodu obce Přibyslav.
Odpovědnost: Marie Pokorná
Termín: 01/2011 – 10/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

19/2011 Rada města Přibyslav stanoví v souladu s ustanovením § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, právo užívat závěsný odznak 
při významných příležitostech a občanských obřadech pro místostarostu obce pana Mar-
tina Kamaráda a při přijímání prohlášení o uzavření manželství dle ustanovení § 4 odst. 1 
zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, pro paní Mgr. Annu Šný-
dlovou, pana Michaela Omese a pana Mgr. Otu Bence.
Odpovědnost: Marie Pokorná
Termín: 01/2011 – 10/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

M ĚSTO  P Ř I BYS LAVM ĚSTO  P Ř I BYS LAV

Město Přibyslav odprodá nepojízdný pásový buldozer S 100. Nabídky 
zasílejte písemně do 18. března 2011 na adresu Ing. Josef Moštěk, Městský 
úřad Přibyslav, Bechyňovo nám. 1, 582 22  Přibyslav. Obálku označte nápisem 
BULDOZER – NEOTEVÍRAT. Buldozer bude prodán zájemci, který nabídne 
nejvyšší cenu. Prohlídka buldozeru je možná po dohodě s vedoucím skládky 
TKO panem Josefem Zábranou, tel. 723 826 244.

F O T O R U B R I K A:
Únorová Přibyslav

Práce na cyklostezce

Sokolský ples

Technický pokrok – telefon do každé budky
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20/2011 Rada města Přibyslav schvaluje dodavatele projektové dokumentace na rekonstrukci 
veřejného osvětlení v Dolní Jablonné pana Ing. Zdeňka Zrnu, Nezvalova 567, 
582 22 Přibyslav, IČ 11004002. Cena díla je 8.000 Kč.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 02/2011
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Výběrové 
řízení

21/2011 Rada města Přibyslav schvaluje zpracování projektové dokumentace pro televizní 
a kabelové rozvody v částích města Dvorek, Uhry, Hřiště Ing. Lenkou Bláhovou, 582 32 
Lipnice nad Sázavou 80, IČ 61212407 a doporučuje Zastupitelstvu města Přibyslav 
zařadit zakázku do rozpočtového opatření č. 2/2011. Cena díla je 199.000 Kč bez DPH.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 02/2011
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, proti 0, zdržel se 2.

22/2011 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu s EUROSPORT, francouzskou akciovou 
společností („Société Anonyme”), se sídlem na adrese 3, rue Gaston et René Caudron FR-
92798 Issy-les-Moulineaux Cedex 9, Francie na provozování programů EUROSPORT SD, 
EUROSPORT 2 SD.
Odpovědnost: Jiří Koudela
Termín: 02/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Smlouva

23/2011 Rada města Přibyslav schvaluje nájemní smlouvu na bezúplatný pronájem budovy 
„Starého špitálu“ Přibyslav, Vyšehrad 271 Kulturně vzdělávacímu centru Harmonie, 
Přibyslav, Tyršova 736, IČ 26614774.
Odpovědnost: Bc. Hana Pelikánová
Termín: 03/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Pronájem

24/2011 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1657/2 o vý -
měře 8 m2 v k. ú. Přibyslav a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 02/2011
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Záměr

25/2011 Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí věcného daru 5 m³ smrkové kulatiny Sboru 
dobrovolných hasičů Přibyslav na lokalitě odvozní místo na výrobu laviček a stolů pro 
hasičské cvičiště.
Odpovědnost: Josef Hamerník
Termín: 03/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Různé

26/2011 Rada města Přibyslav souhlasí s organizováním veřejné služby ve smyslu zák. č. 111/2006 
Sb., o pomoci v hmotné nouzi ve městě Přibyslav s účinností od 1. dubna 2011.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 1. 4. 2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

27/2011 Rada města Přibyslav souhlasí s přijetím jednoho pracovníka do pracovní skupiny na 
dobu určitou 1 roku.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 1. 4. 2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 9. 2. 2011

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 21. 2. 2011
28/2011 Rada města Přibyslav ruší usnesení Rady města Přibyslav č. 88 ze dne 7. 5. 2008.

Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 21. 2. 2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zrušení 
usnesení

29/2011 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
mezi společností ČEZ Distribuce, a. s., 405 02 Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 24729035 
a městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav k pozemku ve vlastnictví 
města Přibyslav, parc. č. 736/2 k. ú. Přibyslav, ostatní plocha.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 02/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Smlouva

30/2011 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o připojení odběrného zařízení k distribuční 
soustavě nízkého napětí (nn) č. 4120627847mezi společností ČEZ Distribuce, a. s., 
405 02 Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035 a městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav na pozemku ve vlastnictví města Přibyslav parc. č. 61 
v k. ú. Dobrá.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 02/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

31/2011 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 27. 1. 2011, 
kterou uzavřelo město  Přibyslav s panem Say WAH a paní Eh Ku WAH na byt č. 1 v domě 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 41.
Odpovědnost: Bc. Hana Pelikánová
Termín: 03/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Pronájem

F O T O R U B R I K A
(pokračování)

Tyršova ulice

Pod zámkem

Přibyslavský zámek

Za „Bramborárnou“
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32/2011 Rada města Přibyslav souhlasí s využitím objektu „Starého špitálu“ Přibyslav, 
Vyšehrad 271 za účelem uspořádání humanitární sbírky, kterou pořádá město Přibyslav 
ve spolupráci s Diakonií Broumov ve dnech 1. 4. a 2. 4. 2011 a souhlasí s uložením sbírky 
v tomto objektu do 7. 4. 2011.
Odpovědnost: Jarmila Málková
                            Bc. Hana Pelikánová
Termín: 7. 4. 2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

33/2011 Rada města Přibyslav bere na vědomí závěrečnou zprávu příspěvkové organizace 
Základní škola Přibyslav o hospodaření za rok 2010 a schvaluje rozdělení zlepšeného 
hospodářského výsledku ve výši 407.440,74 Kč:
– do rezervního fondu 366.696,74 Kč (90 %)
– do fondu odměn 40.744 Kč (10 %).
Odpovědnost:  Mgr. Luděk Ježek
                             Ing. Miroslav Ondráček
Termín: 02/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Příspěvkové 
organizace

34/2011 Rada města Přibyslav stanoví závazný dotační vztah pro příspěvkovou organizaci 
Základní škola Přibyslav v ukazatelích dle přílohy k jednání.
Odpovědnost: Mgr. Luděk Ježek
                            Ing. Miroslav Ondráček
Termín: 12/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

35/2011 Rada města Přibyslav bere na vědomí závěrečnou zprávu příspěvkové organizace 
Mateřská škola Přibyslav o hospodaření za rok 2010 a schvaluje rozdělení zlepšeného 
hospodářského výsledku ve výši 105.300,91 Kč takto:
– do rezervního fondu ve výši 84.300,73 Kč (80 %)
– do fondu odměn ve výši 21.075,18 Kč (20 %).
Odpovědnost: Miloslava Pospíchalová
                           Ing. Miroslav Ondráček
Termín: 02/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

36/2011 Rada města Přibyslav stanoví závazný dotační vztah pro příspěvkovou organizaci 
Mateřská škola Přibyslav v ukazatelích dle přílohy k jednání.
Odpovědnost: Miloslava Pospíchalová
                            Ing. Miroslav Ondráček
Termín: 02/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

37/2011 Rada města Přibyslav bere na vědomí závěrečnou zprávu příspěvkové organizace Kulturní 
zařízení města Přibyslav o hospodaření za rok 2010 a schvaluje vypořádání záporného 
hospodářského výsledku ve výši 161.147,98 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace.
Odpovědnost: Zdeňka Valnerová
                            Ing. Miroslav Ondráček
Termín: 02/2010
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

38/2011 Rada města Přibyslav stanoví závazný dotační vztah pro příspěvkovou organizaci 
Kulturní zařízení města Přibyslav v ukazatelích dle přílohy k jednání.
Odpovědnost: Zdeňka Valnerová
                            Ing. Miroslav Ondráček
Termín: 02/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

39/2011 Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí fi nančních příspěvků na rok 2011 podle přílohy 
k jednání a podle platných zásad pro poskytování fi nančních příspěvků na podporu 
neziskové kulturní a sportovní činnosti, zdravotní a sociální péči a ochranu a tvorbu 
životního prostředí formou účelových dotací z rozpočtu města Přibyslav.
Odpovědnost: Ing. Miroslav Ondráček
Termín: 05/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Rozpočet

40/2011 Rada města Přibyslav odvolává, v souvislosti se zvolením nového místostarosty 
města Přibyslav, ke dni 28. 2. 2011 z funkce jednatele společnosti Sportovní zařízení 
města Přibyslav, s. r. o., IČ 27513068 pana Michaela Omese, Bechyňovo náměstí 60, 
582 22 Přibyslav a za dosavadní výkon funkce jednatele mu děkuje.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
                            Zdeněk Matějka
Termín: 28. 2. 2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Různé

41/2011 Rada města Přibyslav jmenuje do funkce jednatele společnosti Sportovní zařízení města 
Přibyslav, s. r. o., Česká 34, Přibyslav, IČ 27513068 pana Martina Kamaráda, Tyršova 225, 
582 22 Přibyslav s účinností od 1. 3. 2011.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
                            Zdeněk Matějka
Termín: 1. 3. 2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

42/2011 Rada města Přibyslav schvaluje program 4. veřejného zasedání Zastupitelstva města 
Přibyslav dne 2. 3. 2011.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 2. 3. 2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0. Z procházky okolo Přibyslavi
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Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáh-

lejším statistickým zjišťováním. Přináší velké 

množství cenných údajů, které nelze jiným způ-

sobem efektivně zjistit. Následující sčítání je 

připravováno na březen 2011 – rozhodným oka-

mžikem bude půlnoc z 25. na 26. března 2011. 

Přípravu, organizaci, samotné provedení sčítání, 

zpracování a zpřístupnění jeho výsledků zajišťuje 

na základě zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, 

domů a bytů v roce 2011, Český statistický úřad. 

Smluvním partnerem pro provedení terénních 

prací při sčítání je Česká pošta, s. p. Společně se sčí-

tacími komisaři České pošty budou sčítání provádět 

i komisaři Českého statistického úřadu, zejména 

sčítání v hromadných ubytovacích zařízeních, 

a některá ministerstva – ministerstvo vnitra (např. 

osoby v azylových zařízeních), obrany (např. vojáci 

na území České republiky a v zahraničí), zahranič-

ních věcí (pracovníci na našich velvyslanectvích 

v zahraničí) a spravedlnosti (osoby ve vězeňských 

zařízeních a ve vazbě).

Novinky sčítání lidu 2011
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 přinese celou 

řadu novinek, které souvisejí s tím, jak se vyvíjejí 

informační technologie, ale také se zkušenostmi 

z předchozích sčítání: 

• Formuláře pružně reagují na vývoj ve společnosti 

a s tím související legislativní opatření, nově tak 

přibude např. dotaz na registrované partnerství. 

• Český statistický úřad při sčítání lidu 2011 
žádným způsobem nezjišťuje vybavenost do-
mácností ani jejich příjmy a výdaje. Ve sčítacích 

formulářích tak nejsou žádné otázky na vlast-

nictví ledničky, automobilu, chaty, televizoru ani 

dalších věcí. Z hlediska vybavení domácnosti je 

pro statistiku důležitá pouze otázka, zda má ro-

dina možnost využívat osobní počítač a připojení 

k inter netu. 

• Nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací 

formuláře na internetu a odesílat je on-line nebo 

prostřednictvím datových schránek. Tento způ-

sob předávání informací patří v současnosti mezi 

nejbezpečnější vůbec. 

• Sčítacími komisaři budou asi v 95 % případů pra-

covníci České pošty. 

• Právnickým osobám bude ČSÚ ve většině pří-

padů posílat domovní a bytové listy prostřednic-

tvím datových schránek. 

• Od 26. února 2011 funguje call centrum pro ve-

řejnost. Na bezplatnou linku 800 879 702 v době 

od 8:00 do 22:00 hod se mohou lidé obracet 

s dotazy ohledně SLDB 2011 

Jak se budeme sčítat
Distribuce sčítacích formulářů začíná 7. března 
2011

Sčítací komisař navštíví Vaši domácnost a předá 

Vám sčítací formuláře. Požádá Vás o potvrzení 

jejich převzetí podpisem. Zároveň Vám předá 

vysvětlivky k vyplnění formulářů a poskytne další 

potřebné informace. Sčítací komisař bude nosit 

viditelně umístěný průkaz, kterým se na požádání 

prokáže. Do vašeho bytu nevstoupí, pokud ho sami 

nevyzvete. 

Kdo je sčítacím komisařem v místě mého bydliště? 

Seznam sčítacích komisařů najdete na úřední desce 

MÚ a na www.scitani.cz nejpozději od 11. března 

2011.

Formuláře, které nemohly být domácnosti 

doručeny ani při opakované návštěvě sčítacího 

komisaře, budou k dispozici na poště, jejíž 

adresa a provozní doba jsou uvedeny na le-

táčku, vhozeném sčítacím komisařem do Vaší 

schránky.

Vyplnění formulářů
Než začnete formuláře vyplňovat, pečlivě si prosím 

přečtěte vysvětlivky. K vyplnění použijte nejlépe 

černou kuličkovou tužku. Formuláře nepřekládejte. 

Informace se do sčítacích formulářů vyplňují podle 

skutečnosti platné v rozhodný okamžik, tj. půlnoc 

z 25. na 26. března 2011.

• Sčítací list osoby – vyplňuje se za každou osobu. 

• Bytový list – vyplňuje faktický uživatel bytu (bez 

ohledu na právní důvod užívání bytu a délku 

pobytu v bytě) za každý byt – za jeden byt jeden 

formulář. 

• Domovní list – vyplňuje vlastník nebo správce 

domu za každý dům – za jeden dům jeden for-

mulář. 

Sčítací formuláře můžete vyplnit i elektronicky 
a odeslat e-mailem.

Některé údaje dostupné z administrativních re-

gistrů a evidencí budou ve formulářích předvypl-
něny. Příslušná osoba pak pouze ověří správnost 

údajů, případně je opraví. Tato inovace by měla 

vést ke snížení administrativní zátěže respondentů. 

V žádném případě však nebudou předvyplněny 

osobní údaje. 

Sběr vyplněných formulářů
Vyplněné formuláře můžete odevzdat následují-

cími způsoby: 

• předáte je sčítacímu komisaři při jeho druhé ná-

vštěvě jako volné listy nebo v zalepené obálce, 

kterou Vám komisař na požádání vydá 

• zašlete je bezplatně ČSÚ poštou v obálce s před-

tištěnou adresou P.O. Boxu 

• nebo je vyplníte elektronicky a odešlete e-mai-

lem

• osobně odevzdáte na poště 

Koho se sčítání týká
Účast obyvatel na Sčítání lidu, domů a bytů 2011 

je dána zákonem č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, 

domů a bytů v roce 2011 a týká se všech osob, 

které se v rozhodný okamžik nacházejí na území 

České republiky nebo mají na území České repub-

liky trvalý nebo povolený přechodný pobyt. 

Oznámení o sčítání, vymezení sčítacích obvodů, 

jmen, čísel průkazů a kontaktní údaje sčítacích ko-

misařů působících na území města Přibyslav zve-

řejní MÚ Přibyslav na úřední desce MÚ. 

Podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. c) zákona 

č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 

2011 zabezpečí město Přibyslav bezplatný přístup 

občanů k veřejnému internetovému připojení za 

účelem vyplnění a odeslání sčítacích formulářů. 

Tento přístup bude umožněn v Informačním cen-

tru v Přibyslavi, Bechyňovo nám. 45, Přibyslav ve 

dnech 26. března–14. dubna 2011 v době:

 

Den Dopoledne Odpoledne

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 9.00–12.00 13.00–17.00

Ne ZAVŘENO ZAVŘENO

V souvislosti se sčítáním lidu, domů a bytů 2011 

upozorňujeme občany na povinnost označit bu-

dovy čísly popisnými.

Veškeré informace o SLDB 2011 najdete na 
www.scitani.cz, popř. na www.pribyslav.cz . 

Dle podkladů ČSÚ zpracoval Ing. Josef Moštěk

POZOR 
NA PODVODNÍKY
Od poloviny února nás všechny  čeká 
náročná akce a to sčítání obyvatel, 
domů a bytů. Sčítací komisaři vás 
postupně navštíví, po předběžném 
písemném upozornění, které vám již 
bylo vhozeno do schránky. Jedná se 
o zaměstnance České pošty, pobočka 
Přibyslav. Ti se vám prokáží platným 
pověřením a doručí vám sčítací for-
muláře.  V případě potřeby pomohou 
s jejich vyplněním. Jedná se o osoby 
většinou známé, tj. o vaši poštovní 
doručovatelku,doručovatele. Proto 
buďte velmi obezřetní a neznámé 
osoby si nepouštějte do bytu.  

redakce PO
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Zastupitelstvo m sta P ibyslav, starosta m sta P ibyslav a M stský ú ad P ibyslav 
oznamují s hlubokým zármutkem, 

že dne 22. února 2011 
zem el 

 

Ing. Ji í Musil 
 

vedoucí Odboru životního prost edí 
M stského ú adu P ibyslav 

 
Narodil 3. prosince 1961 v Havlí kov  Brod . Tém  celý život prožil v našem m st . 
Pracoval od roku 1983 do roku 1992 v JEDNOT , spot ebním družstvu Havlí k v Brod, 
v r zných profesích jako d lník, asistent a vedoucí provozního st ediska. V roce 1988 
absolvoval VŠCHT Pardubice. Dne 1. srpna 1992 se stal zam stnancem m sta P ibyslav, 
jeho m stského ú adu jako vedoucí živnostenského odboru, od 1. dubna 1997 jako vedoucí 
odboru životního prost edí, od 1. dubna 2003 jako vedoucí odboru výstavby a ekologie 
a od 1. prosince 2008 jako vedoucí odboru životního prost edí. 
 
V osob  pana Ing. Ji ího Musila ztrácíme milého, pracovitého, schopného a ob tavého 
vedoucího pracovníka m sta, odborníka, kolegu a dobrého lov ka. 
 
V oblasti životního prost edí a odpadového hospodá ství byl uznávaným odborníkem 
m sta P ibyslav, regionu P ibyslavska, okresu Havlí k v Brod a kraje Vyso ina. 
 
B hem svého života mnoho vykonal pro m sto, pro jeho ásti i pro spole nost a 
nesmazateln  se zapsal do historie m sta P ibyslavi. 
 
Ob ané m sta P ibyslav a regionu P ibyslavska budou na našeho vedoucího odboru 
životního prost edí Ing. Ji ího Musila s vd ností vzpomínat. Jeho odchodu up ímn  želíme. 
 

est jeho památce 
 

S vedoucím Odboru životního prost edí M stského ú adu P ibyslav Ing. Ji ím Musilem 
jsme se rozlou ili v sobotu 26. února 2011 v 10.00 hodin. 

Po smute ních ob adech v p ibyslavském kostele Narození sv. Jana K titele 
byl uložen do hrobu na místním h bitov . 

 
V P ibyslavi dne 26. února 2011 

 
M stský ú ad P ibyslav, Bechy ovo nám stí 1 

Poděkování 
Ing. Jiřímu Musilovi
Dne 22. února 2011 zemřel Ing. Jiří Musil, 
vedoucí Odboru životního prostředí 
Městského úřadu Přibyslav. Pracoval 
od roku 1983 do roku 1992 v JEDNOTĚ, 
spotřebním družstvu Havlíčkův Brod 
v různých profesích jako dělník, asistent 
a vedoucí provozního střediska. V roce 
1988 absolvoval VŠCHT Pardubice. 
Dne 1. srpna 1992 se stal zaměstnancem 
města Přibyslav jako vedoucí živnosten-
ského odboru, od 1. dubna 1997 jako 
vedoucí odboru životního prostředí, od 
1. dubna 2003 jako vedoucí odboru vý-
stavby a ekologie a od 1. prosince 2008 
jako vedoucí odboru životního prostře-
dí.

V osobě pana Ing. Jiřího Musila jsme 
ztratili milého, pracovitého, schopné-
ho, obětavého vedoucího pracovníka 
města, odborníka, kolegu a dobrého 
člověka. Byl úspěšný v řešení problé-
mů s vodními plochami, toky, stud-
němi, v odpadovém hospodářství, 
v péči o přírodu a v pořádání Mléká-
renského dne. Své schopnosti bohatě 
uplatňoval v získávání dotací na ekolo-
gické stavby, kterých se za jeho půso -
bení realizovalo velké množství. 

V oblasti životního prostředí a odpa-
dového hospodářství byl uznávaným od-
borníkem města Přibyslav, regionu Při-
byslavska, okresu Havlíčkův Brod a kraje 
Vysočina.

Za svůj život mnoho vykonal pro měs-
to, pro jeho části i pro společnost a ne-
smazatelně se zapsal do historie města 
Přibyslavi.

Občané města Přibyslav a regionu Při-
byslavska budou na našeho vedoucího 
odboru životního prostředí Ing. Jiřího 
Musila s vděčností vzpomínat. Jeho od-
chodu upřímně želíme.

Děkuji Jiřímu za vykonanou prá-
ci pro město Přibyslav a Přibyslavsko, 
které miloval, jménem svým, jménem 
všech zastupitelů a zaměstnanců města.

Rodině zesnulého společně vyjadřuje-
me upřímnou soustrast.

Čest jeho památce.
Jan Štefáček, starosta města

A stromy šumí dál…

S Jirkou Musilem jsem se poznal na konci 
roku 1998, coby třiadvacetiletý mladík, 
který začal pracovat v  ekologické komisi, 
jejímž garantem Jirka byl.  Hned na prvním 
zasedání mne, jak jsem to vnímal já, s tro-
chou škodolibého humoru, společně s pa-
nem Haškem a Danihelem „vrazili“ do čela 
této komise. Jsem přece „mladej a perspek-
tivní“, tak je třeba, abych se chopil práce. 

V následujících letech mi však velmi 
pomáhal a pečlivě připravoval podkla-
dy pro jednání. A především! Byl velkým 
obhájcem vzrostlých stromů ve městě 
a nejen v něm.  Kolikrát jsme spolu sved-
li bitvu, kdy mne až iritoval svým přísně
ochranářským přístupem. A i když jsme 

se v dobrém slova smyslu poháda-
li o to, zda kácet, či ne, zda investovat 
do ořezu dřevin, či nikoliv, vždycky byly 
naše debaty, byť sebeostřejší, provo-
něny dobrou náladou a porozuměním.

Když došlo ke sloučení ekologické ko-
mise se stavební a já se její činnosti už 
neúčastnil, setkávali jsme se již méně 
často, víceméně služebně jsme spolu 
konzultovali různé problémy.  A zase 
z Jiřího sálala ta dobrá nálada, snad 
také způsobená láskou k tomu, co dělá. 

Bohužel, už to tak bývá, jsou věci, kte-
ré si za svého života lidé málokdy říka-
jí.  V tuto chvíli mohu snad jen za sebe 
a město říci: děkujeme. Snad to díky uslyší 
v šumění korun svých stromů.

Martin Kamarád, místostarosta města
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Dobrovolnické centrum FOKUS Vysočina pro re-

giony Havlíčkův Brod a Chotěboř ve spolupráci 

s Národním dobrovolnickým centrem HESTIA Praha 

předalo dne 18. února 2011 na radnici v Chotěboři 

ocenění pro dobrovolníky – „Cenu pro obyčejné lidi, 

kteří dělají neobyčejné věci“ – Křesadlo za rok 2010.

V letošním roce bylo na tuto cenu nominováno 

celkem 13 dobrovolníků z různých neziskových or-

ganizací Kraje Vysočina. Cenu Křesadlo převzala 

paní Hana Najbrtová z Diakonie v Myslibořicích, 

která se věnuje seniorům v tamním domově. Druhé 

Křesadlo si odnesla slečna Hana Kochtíková 

Nominovaní a ocenění dobrovolníci ceny Křesadlo 2010

z Dobrovolnického centra Střed v Třebíči, která 

se zde věnuje převážně dětem ze sociálně pro-

blémových rodin. Ceny dobrovolníkům předávali 

starostka města Chotěboř paní Eliška Pavlíková, 

starosta města Havlíčkův Brod Bc. Jan Tecl a ředitel

FOKUSU Vysočina Mgr. Miloš Havlík. Ostatní 

nominovaní dostali od našeho dobrovolnického 

centra poděkování a květinu. V letošním roce byli na 

cenu Křesadlo nominováni tito dobrovolníci:  pan 

Zdeněk Baloun, paní Ilona Loužecká, pan Aleš Bořil, 

paní Mgr. Hana Koubková, paní Bc. Lenka Janková, 

pan Jiří Hromádka, slečna Bc. Michaela Miřátská, 

paní Mgr. Jaroslava Hofmanová, paní Marie Fleka-

lová, paní Bc. Nikola Vodičková a paní Marie Pleslová.

Cenu by si zajisté zasloužili všichni nomino-

vaní dobrovolníci, proto mi dovolte, abych nejen 

oceněným, ale i všem nominovaným ještě jednou 

touto cestou poděkovala za jejich dobrovolnickou 

činnost a popřála jim hodně úspěchů v jejich práci.

Veronika Štěpánková

koordinátorka dobrovolnického centra

Klášterní 92, 583 01  Chotěboř, tel.: 774 151 493

e-mail: dobrovolnicke.centrum@fokusvysocina.cz, 

www.fokusvysocina.cz.

Dobrovolnické centrum předalo ceny Křesadlo za rok 2010

To nejlepší ze života dobrého člověka 
jsou malé bezejmenné zapomenuté činy, 
laskavosti a lásky

Dne 26. února jsme se na poslední cestě rozloučili s panem inžený-
rem Jiřím Musilem, vedoucím odboru životního prostředí Městské-
ho úřadu v Přibyslavi. Rozloučili jsme se s člověkem, který měl velké 
srdce, nikdy na nic a nikoho nenadával, nestěžoval si a vždy se díval 
pozitivně dopředu. Za dlouhá léta strávená na městském úřadě znal 
perfektně chod města, každého vždy rád přivítal a každému občanu 
se s jemu vlastní obdivuhodnou trpělivostí věnoval. Do dějin města 
se nesmazatelně zapsal jako člověk, který své město miloval, žil pro 
něj a aniž si to mnozí uvědomují, velmi mnoho pro ně se skromností 
sobě vlastní a bez řečí vykonal.

Nebyl „pouze“ úředníkem veřejné správy. Prostřednictvím do-
tací, zejména ze Státního fondu životního prostředí ČR, které do-
sáhly řádu desítek miliónů a které si sám administroval, sehnal pro 
město Přibyslav fi nanční prostředky, díky kterým se město Přibyslav 
mohlo aktivně rozvíjet. Po boku tehdejšího starosty pana Mojmíra 
Novotného stál u zrodu výstavby čističky odpadních vod a skládky 
v Ronově nad Sázavou, pro rozvoj města tak zásadních věcí. Oblast 
jeho působení byla velmi široká. Z jeho posledních akcí, o které se 
zasadil a měl na starost, si připomeňme revitalizaci zeleně okolo 
kostela, zprůtočnění náhonu a revitalizaci údolní nivy pod zámkem, 

celkovou péči o zeleň, zejména stromy, výstavbu kompostárny 
a sběrného dvora v Ronově nad Sázavou, rozšíření a rekultivaci 
skládky, vodovod do České a Dolní Jablonné, odkanalizování Ro-
nova a Poříčí, odbahnění a opravu rybníků Olšovec, Pumprtajch 
a Koupaliště, dříve i Jablonecké nádrže, rybníky na vsích, výstavbu 
technické infrastruktury pod bramborárnou, přípravu výstavby 
pod Osivou, rekonstrukci komunikace Hesovská  a mnoho dalších. 
V současné době se chystá již k realizaci projekt vodovod Dvorek, Uhry, 
Hřiště. I když byl Ing. Musil delší dobu nemocen, pro město dopo-
sledka pracoval, na úřad neustále docházel nebo se snažil pracovat 
z domu. Ještě v měsíci lednu zpracoval žádost o dotaci na odkana-
lizování Dobré a Keřkova, o kterou velmi usiloval, a která byla po-
dána na Ministerstvo zemědělství (po bezúspěšné možnosti získá-
ní fi nančních prostředků na tuto akci ze Státního fondu životního 
prostředí ČR). Ing. Jiří Musil byl neodmyslitelnou součástí a hlavním 
organizátorem Mlékárenského dne v Přibyslavi (letos již 20. ročník) 
a Výstavy ovoce, zeleniny, brambor a medu Přibyslavska. 

Díky jeho milé povaze byl vždy všude vítaným hostem a město 
Přibyslav se stalo pro mnohé městem přátelským. Bude nám všem 
velmi chybět a ještě dlouho budeme čekat, že se otevřou dveře a Jiří 
se svým charakteristickým úsměvem vejde. Bohužel ještě větší, 
bolestnou a naprosto nenahraditelnou ztrátou je odchod Jiřího pro 
jeho milující rodinu. Čest jeho památce.

 Jana Krejčová, kolegyně
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Vážení čtenáři, na této stránce se máte možnost seznámit s osobní asistencí. Jedná se o sociální 
službu, která může být poskytnuta ve Vašem domácím prostředí.
      V případě jakýchkoliv dotazů ohledně sociálních služeb se obraťte na odbor sociální péče 
Městského úřadu v Přibyslavi.    Mgr. Eva Pospíchalová, Jarmila Málková  

OBL A S TNÍ C HARI TA HAVLÍČ KŮ V BROD 

PROJEKT: CENTRUM OSOBNÍ 
A SISTENCE HAVLÍČKŮV BROD

Osobní asistence je terénní sociální služba posky-

tovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost 

z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 

zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje po-

moc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez ča-

sového omezení, v přirozeném sociálním prostředí 

osob a při činnostech, které osoba potřebuje. 
Mezi základní poskytované činnosti osobní 

asistence patří: pomoc při zvládání běžných 
úkonů péče o vlastní osobu – pomoc a podpora 

při podávání jídla a pití, při oblékání a svlékání, při 

samostatném pohybu, při přesunech na lůžko či 

vozík. Dále se jedná o pomoc při osobní hygieně, 

při zajištění stravy, zajištění chodu domácnosti, při 

zprostředkování kontaktu se společenským pro-

středím, při uplatňování práv, oprávněných zájmů 

a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, 

vzdělávací a aktivizační činnosti.  

Centrum osobní asistence Havlíčkův Brod po-
skytuje tyto služby od července roku 2003 v celém 
regionu působnosti havlíčkobrodské charity a to 

Pomoc při pohybu venku Pomoc při oblékání Dohled při rehabilitačním cvičení

Podpora při nácviku psaní

Vážení, v první polovině tohoto roku by měl být 

vydán katalog, ve kterém budou uvedeny kromě 

sociálních služeb i volnočasové aktivity probíhající 
v Přibyslavi. Pokud jste doposud nebyli osloveni 

a měli byste zájem o to, aby byly v katalogu údaje 

o vaší organizaci, prosím o zkontaktování.

Bude-li to možné, můžete připojit fotografi i 
(splňující podmínky zveřejnění – souhlas osob se 
zveřejněním fotografi e v katalogu).  Děkuji. 

Mgr. Eva Pospíchalová, MÚ Přibyslav 
– odbor sociální péče, tel. 569 430 817, 

e-mail: pospichalovae@pribyslav.cz

Název kroužku/aktivity:

Organizace:

Právní forma organizace:

Adresa organizace:

Kontaktní osoba:

Telefon:

E.mail:

Webové stránky:

Informace o kroužku/aktivitě:

Cílová skupina (pro koho je 
kroužek/aktivita určena):

Provozní doba:

Úhrada:

Podmínky přijetí1:

Poznámky2:
1   Např. podmínkou může být vlastnit určitou pomůcku (šachy).
2  Zde můžete uvést informace, které považujete za důležité, ovšem nejsou uvedeny v předchozích kolonkách. 

Dotazník pro volnočasové aktivity 
probíhající v Přibyslavi:

Kontaktní údaje: 
Centrum osobní asistence Havlíčkův Brod
Bělohradská 1128, 580 01 Havlíčkův 
Brod, 
tel.: 569 426 070, 777 736 046, 
e-mail: asistence@charitahb.cz,   
www.hb.charita.cz,
vedoucí zařízení: Bc. Jana Zelenková

převážně v domácím prostředí uživatele. Služba 
může být poskytována pouze na základě písemné 
smlouvy mezi uživatelem a poskytovatelem. Zá-
jemci se mohou informovat přímo v sídle Oblastní 
charity Havlíčkův Brod, prostřednictvím webových 
stránek, e-mailu nebo telefonicky.
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Z činnosti Pečovatelské 
služby Přibyslav
V současné době využívá služeb Pečovatelské 
služby Přibyslav 106 uživatelů, kterým pomáháme 
např. 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, s dovozem 
či donáškou oběda do bytu apod. 

Dne 2. 2. 2011 se pracovnice Pečovatelské služby 
Přibyslav v rámci vzdělávání zúčastnily  školení 
na téma „Krizový plán v sociálních službách“. 
Školení bylo zaměřeno na vymezení pojmu „riziko 
a krize“, na strukturu a obsah krizového plánu, na 
komunikaci v týmu při řešení rizikových situací, na 
zaznamenávání rizikových situací a na vzájemnou 
podporu pracovníků při práci s rizikem. Pro 
pečovatelky byly přínosné zejména příklady z praxe 
dalších poskytovatelů sociálních služeb. 

V měsíci únoru jsme se potýkali se zvýšenou 
nemocností pečovatelek, a proto jsme byli nuceni 
omezit provozní dobu Pečovatelské služby 
Přibyslav zrušením odpolední směny. Provozní 
doba Pečovatelské služby byla upravena od 6.30 
–15.00 hodin a odpolední směna byla nahrazena 
pohotovostí, kdy daná pečovatelka měla u sebe 
služební mobilní telefon a v případě potřeby zajistila 
potřebnou péči i osobní pochůzkou. 

V pátek dne 18. 2. 2011 se v prostorách staré 
radnice v Chotěboři konalo slavnostní předávání 
ceny „Křesadlo“ za dobrovolnickou činnost v roce 
2010. Jménem Pečovatelské služby Přibyslav byla 
nominována paní Ilona Loužecká, která vykonává 
dobrovolnickou činnost v domech s pečovatelskou 
službou od roku 2009. Do domácností klientů, které 
pravidelně navštěvuje, přinese vždy při své návštěvě 
radost ze života a naději na lepší zítřky. Svojí citlivostí, 
jemností a odvahou si dokáže najít cestu k srdcím 
klientů, což není vždy jednoduché. Přestože paní 
Iloně Loužecké toto ocenění uniklo jen o vlásek, patří 
jí veliký dík za to, co pro naše klienty dělá. Jsme rádi, 
že takovou dobrovolnici máme a nominace na cenu 
Křesadlo 2010 je takové naše malé poděkování za 
její dobrovolnickou činnost. 

Martina Veselá, DiS., vedoucí PS Přibyslav

Půjčovna kompenzačních 
a rehabilitačních pomůcek
Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních po-
můcek funguje při Pečovatelské službě Přibyslav 
od 1. 4. 2010. V roce 2010 bylo zapůjčeno 8 po-
můcek a příjmy za zapůjčení těchto pomůcek 
činily 4 742 Kč.

Pomůcky se zapůjčují krátkodobě i dlouhodo-
bě na základě platné Nájemní smlouvy a jejich 
úhrada je stanovena Ceníkem kompenzačních 
a rehabilitačních pomůcek. Zapůjčení se řídí 
schváleným Řádem půjčovny (Řád půjčovny 
a Ceník půjčovny kompenzačních a rehabilitač-
ních pomůcek najdete na webových stránkách 
města Přibyslav pod odkazem Sociální služby 
nebo je k dispozici na podatelně Městského úřa-
du 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.

Občanské sdružení „SENIOR NA VENKOVĚ“
V lednu letošního roku bylo u Ministerstva vnitra zaregistrováno Občanské sdružení „Senior na venkově“.
Jak název napovídá, chce se svou činností orientovat na spoluobčany, kteří dosáhli alespoň 45 let, žijí pře-
vážně v malých obcích a vesničkách. Je mezi nimi nemálo těch, kteří jsou z mnoha důvodů sami, nemají 
auto ani řidičský průkaz, potýkají se s nedostatkem fi nancí, mnozí jsou stiženi různými zdravotními neduhy. 
Připočteme-li k jejich problémům omezenou veřejnou dopravu, nedivme se, že tito lidé pomalu rezignují 
a sedí sami doma. Naše občanské sdružení si stanovilo tyto cíle:  psychicky i fyzicky podporovat seniory 
z venkova, zejména jednotlivce, kteří jsou sami. Nejde ale o odbornou zdravotnickou pomoc ani o profesi-
onální sociální službu. Není ani charitní institucí, tzn. že například zájemci o divadelní představení se podělí 
o náklady na cestu a vstupenku. Naše organizace vyvíjí snahu o získání grantů, darů, příspěvků, a proto 
věříme, že časem budeme moci nabídnout lidem výhodnější možnosti. Oslovujeme zejména ty, kteří mají 
potíže někam se přepravit i v několika málo lidech (ne hned celý autobus) a opět se dostat zpět v pohodlí, 
bez čekání na další spoj. Ovšem nejen nemocní, ale i ti, kteří jsou zdraví, by možná občas uvítali něco z naší 
připravované nabídky:
– doprava os. autem (až 6 osob) za kulturou, za svými zálibami a kroužky, na výlet, k lékaři 
– obyčejné popovídání a návštěva, aby se nikdo necítil sám
– účast na pravidelných turistických vycházkách s Klubem turistů Hlinsko 
– vzájemná řemeslnická výpomoc „něco za něco“ 
– podle zájmu nákupní výjezdy na závěr s posezením v kavárně o.s.– uvítá členy i sympatizanty-nečleny

V zimě je v plánu projížďka na sněžném skútru, v létě na čtyřkolce, dále relaxační koupele ve venkovním 
koupacím sudu s ohřívanou vodou, občasná setkání v nové roubené chalupě na krásném místě Žďárských 
vrchů, využití labyrintu pro meditaci, zklidnění a pohodu. 
Nabídka pro nejbližší měsíce – březen a duben: 
– divadelní představení v Přibyslavi a Jihlavě, vycházky s Klubem turistů Hlinsko, návštěva ždíreckého 

klubu seniorů, exkurze do pivovaru s ochutnávkou
duben nebo květen: 
– zájezd do termálních lázní Velký Meder na Slovensku (4 dny s ubytováním v soukromí a s možností 

připravit si jídlo) 
Uvítáme další nápady a náměty. Přijďte mezi nás. Nečekáme však, že se staneme masovou institucí. Chceme 
pro Vás i sebe připravit a zajistit to, co obohatí a ozvláštní naše životy. 

výňatek z článku Mgr. Jiřiny Hamerníkové 
Senior na venkově, občanské sdružení, Jitkov 86, 583 01 Chotěboř

mob.: 725 249 488, e-mail: jirinahamernikova@email.cz; www.seniornavenkove.ic.cz;

V Y H L A Š U J E  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:
1. dubna 2011(pátek)  v době od 13.00 hodin do 19.00 hodin 
2. dubna 2011(sobota) v době od   8.00 hodin do 12.00 hodin 

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:
MěÚ Přibyslav – odbor sociální péče
tel.: 569 430 816, e-mail: malkovaj@pribyslav.cz, 569430817, 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

M Ě S T O  P Ř I B Y S L A VM Ě S T O  P Ř I B Y S L A V
ve spolupráci s  Občanským sdružením Diakonie Broumov 
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Zprávy 
ze základní školy
* V měsíci únoru zahájily druhé a třetí třídy plavec-

ký výcvik v Havlíčkově Brodě.

* Ve spolupráci s Českým červeným křížem probě-

hl pod vedením paní Ilony Loužecké již tradiční 

kurz první pomoci „pro osmáky.“ Tento kurz 

bude zakončen seminářem se záchranáři a pro-

hlídkou sanitky rychlé pomoci.

* Naši žáci mají za sebou účast ve školních kolech 

olympiád v dějepisu a anglickém jazyce.  

* Proběhly také soutěže recitační a Všeználek. 

* Recitační soutěž měla pokračování v okrskovém 

kole v Havlíčkově Brodě, kde 1. místo obsadila 

Kateřina Benešová /7.B/, druhé místo Marie 

Křesťanová /8.B/ a třetí místo ve své kategorii 

získala Petra Fiedlerová /2.B/. Tyto žákyně po-

stupují do okresního kola v Ledči nad Sázavou. 

Blahopřejeme.

* Páté a deváté třídy psaly celorepublikové srovná-

vací testy Kalibro z českého jazyka a matemati-

ky.

* Žáci II. stupně plnili úkoly v soutěži vypsané 

Krajem Vysočina „Poznej Vysočinu“ a vítězové 

postupují do krajského kola. Doufám, že navá-

žou na loňský úspěch našich žáků a obsadí ve 

výsledkové listině opět přední místa.

* „Páťáci“ jeli na zajímavou exkurzi do planetária 

v Hradci Králové.

* Dne 16. února se uskutečnil na naší škole tradič-

ní barevný den, tentokrát zaměřený černobíle. 

Během celého dne děti soutěžily, malovaly ob-

rázky a účastnily se dalších aktivit zaměřených 

na černou a bílou barvu. Děkuji všem za aktivní 

přístup k zadaným úkolům a zvláště paní učitelce 

Zichové za organizaci celého dne. 

* Během měsíce února si přicházejí žáci 9. tříd ne-

chat potvrdit přihlášky na střední školy a odbor-

ná učiliště. Přijímací řízení se uskuteční v měsíci 

dubnu. Přejeme všem mnoho úspěchů při výbě-

ru škol a zdárné absolvování přijímacího řízení.

* Poslední týden února si naši žáci užívali jarních 

prázdnin.

Mgr. Luděk Ježek, ředitel ZŠ Přibyslav

Děkujeme cukrárně Fontána 
za darované bonbóny a 
černobílý dort, kterými 

zpříjemnila dětem 
soutěžní dopoledne 

ve znamení ČERNÉ a BÍLÉ.

Základní škola Přibyslav

Z Mateřské školy v Přibyslavi
Na začátku ledna proběhla v MŠ beseda pro rodiče předškoláků. Pozvání přijali pracovnice z pedagogicko-
psychologické poradny v Havlíčkově Brodě a učitelky z místní základní školy – zástupkyně ředitele Naďa 
Smejkalová a učitelky z prvních tříd Ludmila Štefáčková a Zdena Neumannová. Rodiče se dozvěděli základní 
informace o školní zralosti, o tom, co by děti měly ovládat před vstupem do první třídy a jak samotný zápis 
do školy probíhá. Účast rodičů byla vysoká. Všem zúčastněným děkujeme.

Během měsíce ledna a února byl pro děti připraven bohatý program. Ve školce proběhla dvě divadelní 
představení. Navštívil nás pan policista, který s dětmi besedoval o dopravě, upozornil je na řadu nebezpečí 
a učil je, kde hledat pomoc v nejrůznějších situacích. Paní Zdena Koucká ve třídě Broučků povídala 
o narození miminka a o tom, jak se o něj poté starat. V rámci tématu věnovanému různým povoláním jsme 
navštívili prodejnu s chovatelskými potřebami pana Vladimíra Vlčka, školní jídelnu, výrobce prádla Protex, 
Praktik-dopravu a.s., kadeřnictví paní Romany Čeloudové a dům s pečovatelskou službou. Všude nás velmi 
vlídně přijali a my jim za to ještě jednou děkujeme. V polovině února proběhl v MŠ karneval pro děti. 

Rádi bychom poděkovali paní Haně Janáčkové, která umožnila třídě Hříbků návštěvu místní školní 
družiny, kde si děti mohly vyrobit svou vlastní keramiku. 

Na měsíc březen plánujeme další zajímavé akce jako například již tradiční házení Moreny do potoka 
v Dobré. Během dubna proběhne zápis dětí do MŠ – bližší informace budou upřesněny v dalším čísle 
občasníku.

Přejeme všem krásný začátek jarních měsíců. Růžena Dejmalová

Účastníci karnevalu Děti z mateřské školy na vycházce 

ZAJÍMAVOSTI ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY
*  Není to tak dávno, co naše děvčata z tanečních kroužků vystupovala pouze na jednom dětském karne-

valu. Letos je čekala premiéra před hojným počtem diváků v Nových Dvorech a v Nížkově, kde děvčata 
zatancovala jak v rytmu disko, tak v rytmu orientálních tanců. Karneval v Přibyslavi a Bartoušově je tepr-
ve čeká. Vedoucí kroužků děkují ochotným rodičům, kteří děti na vystoupení vozí svými auty.

*  Ve čtvrtek 3. února jsme pro děti nachystali zimní tvořivé dílny. Tvořilo se celkem v pěti dílnách. Děti si 
mohly zhotovit tričko nebo ubrousek zdobený sypanou batikou, zvířecí masky z papíru, veselého brouč-
ka na špejli, hlavu koně či různé ozdoby a tvary ze slaného těsta. Dětem se práce dařila, ale nejvíce je 
potěšilo, když si své výtvory mohly odnést domů. Dílny byly i pro rodiče a některé šikovné maminky přišly 
tvořit se svými dětmi.

*  Černobílý den. Takto nazvali pořadatelé středu 16. února. Každý se snažil na sebe obléknout co nejvíce 
oblečení černé a bílé barvy. Černobíle se i kreslilo a hrály se šachy, protože i pro ně je černobílá barva 
typická. Šachový turnaj proběhl odpoledne ve školní družině a diplom s drobným dárkem a sladkostí si 
za 1. místo odnesl Adam Šimek za starší a Dominik Rosendorfský za mladší žáky. Blahopřejeme.

*  Sportovní turnaj, tentokrát fl orbalový, nás čeká 9. března ve Šlapanově. Naši kluci se na zápas moc těší, 
a protože by chtěli hrát všichni, bude těžké vybrat pětičlenné týmy. 

*  Další taneční vystoupení se uskuteční 24. března při schůzi místní organizace SPCCH, a potom se už 
můžete těšit na 7.ročník taneční soutěže Přibyslavský pantofl íček, který se bude konat v sobotu 2. dubna 
od 9:30 hodin ve sportovní hale. Tímto Vás všechny srdečně zveme.  Krásné jaro a hodně sluníčka Vám 

přejí děti a vychovatelky ŠD. Za kolektiv vychovatelek
 Jana Frühbauerová

ŠD a ŠK P IBYSLAV
po ádají 7. ro ník tane ní sout že
P IBYSLAVSKÝ PANTOFLÍ EK
sobota 2.dubna v 9:30 hodin
SPORTOVNÍ HALA P IBYSLAV
t šíme se na Vaši ú ast
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Místní skupina Českého červeného kříže v Přibyslavi
Ohlédnutí za koncem loňského 
roku…
1) Pořádaný kurz „Zdravotník zotavovacích akcí“ 

– kurz vhodný pro vedoucí dětského kolektivu, 

pedagogy, zdravotníky lyžařských kurzů a letních 

táborů…

p

2) První pomoc do MŠ – akce konaná ve spolupráci 

se ZŠ, velké poděkování patří paní učitelce Zdeně 

Klímové a děvčatům: Adéle Novákové, Lucii Majo-

rošové, Janě Hrubé, Tereze Siberové, Nicole Lun-

carové, Janě Pokorné, Andree Tachovské, Petře 

Števuljakové, Anetě Rokosové a Adéle Zárubové.

3) Předvánoční posezení 
pro členy a příznivce MS 
ČČK Přibyslav spojené 
s přednáškou MUDr. 
Terezie Šťastníkové. Ješ-

tě jednou děkujeme za 

velice poutavou přednáš-

ku paní doktorky  Šťast-

níkové a všem ostatním 

za účast i přes nepřízni-

vé počasí.

4) Uskutečnil se úspěšný sběr starých autolékárni-
ček, zdravotní materiál využijeme na připravova-

né školení a kurzy. Děkujeme!!!

O
Oblastní spolek Českého červeného 
kříže v Havlíčkově Brodě Vás srdečně 
zve na ples a slavnostní setkání dárců 
krve a zasloužilých členů ČČK, konané 
v sobotu 12. 3. 2011 od 20.00 hodin 
v KD Ostrov v Havlíčkově Brodě. Před-
prodej vstupenek na telefonním čísle 
569421890 nebo v kanceláři – Dolní 
259, Havlíčkův Brod.

Pozvánka na ples

Vážení rodiče, máte zájem, aby Vaše dítě 
bylo vzděláváno v oblasti první pomoci?

Nyní máte možnost své dítě přihlásit 
do Místní skupiny ČČK Přibyslav.

Jaké výhody členy čekají?
• kurzy první pomoci v průběhu celého roku 

(většinou sobotní dopoledne)
• pořádání místních závodů a soutěží 

s dopravní a zdravotní tematikou 
• zvýhodněná cena na připravovaný příměst-

ský letní tábor s výukou první pomoci
• a další a další… hlavně se naučit nebát 

se  někomu pomoci…

Pokud máte zájem, více informací získáte na 
tel. čísle 724 551 604. Můžete také zadat Váš 
kontakt na cckpribyslav@seznam.cz a po-
třebné informace Vám budou zaslány.

Roční členský příspěvek je 200 Kč na dítě/
osobu.

Za MSČČK Jana Ledvinková, Ilona Loužecká

Místní skupina ČČK Přibyslav  
ve spolupráci s městem Přibyslav 
v rámci projektu komunitního plánování 
sociálních služeb zve širokou veřejnost

na kurz
„Laická první pomoc“

V úterý dne 22. 3. 2011
od 17.00 do 19.00 hodin v prostorách městského úřadu.

Okénko do přibyslavské knihovny
Březen v naší knihovně v Kurfürstově domě prožijeme jako Měsíc čtenářů. Již tradičně pozveme ško-
láky na knihovnické lekce, poslední březnový týden bude tzv. strašidelný, plný her, lektvarů a čaroděj-
nických převleků.

U příležitosti letošního Měsíce čtenářů vyhlašujeme tři naše nejpilnější čtenáře. Jsou jimi: paní Što-
hanzlová, Burianová a Dobrovolná.

V regálech v únoru přibyly další nové knihy. Představím alespoň tři z nich. 

Lenka Reinerová: Lodní lístek
Autorka (1916–2008) byla poslední pražskou německy 
píšící spisovatelkou. Próza Lodní lístek je situovaná do 
francouzského přístavního Marseille v roce 1941, kde br-
něnský lékař Michal Racek čeká, až mu bude zaslán lodní 
lístek na plavbu do USA. Reinerová v Marseille čekala na 
totéž. Musela odplout do Mexika, jako židovka by na hit-
lerovci okupovaném kontinentu nepřežila.

Spisovatelka, která byla dvakrát nevinně ve vězení, 
se přátelila s Egonem Ervínem Kischem, zuřivým repor-
térem z učebnic literatury. Na otázku, o kolik byl starší, 
před svou smrtí odpověděla: „Mně bylo devatenáct, jemu 
padesát”. Za války spolu žili v mexické emigraci. Jako 
šestnáctiletá Reinerová nastoupila do práce v účtárně 
a vedle ní seděl Jaroslav Foglar. „Bylo mu už osmadvacet 
a mně bylo nápadné, že mu nikdy nezavolala holka, že 
nikdy nešel na rande. Měl jen ty své skauty, psal Bobří 
řeku a bydlel s maminkou. Tak trošku podivín,” vzpomí-
nala spisovatelka.

Arnošt Lustig: Láska, tělo a smrt.
V románu jsou skloňována slova názvu. Tedy láska a tělo. 
Pro hlavního představitele je totiž láska těsně spjata 
s tělem. Gabriela s Josefem nedají dopustit na tělo toho 
druhého, ale ani na to svoje. Tělo je pro ně vše. Ostatně, 
představte si, že jste v ghettu. Co máte? Co vám zbylo? 

Myšlenky a tělo. A láska, pokud máte štěstí. „Vnukl jí, že 
mít tělo, třebaže jinak nemají doslova nic, a pokud jde 
o naděje, jen ty nejmenší a nejslabší, je hodně, když ne 
všechno,“ píše autor.

Lustigův milostný příběh z terezínského gheta do-
plňuje dlouhá povídka teprve třiadvacetileté Michaely 
Kabátové o židovské rodině, prchající na počátku války 
z Polska. Výtečně napsaný děj vypráví desetiletá Bronia.

Arnošt Goldfl am: Písek a jiné kousky
Autor se do obecného povědomí zapsal především coby 
divadelní režisér, svérázný herec a tak trochu i jako te-
levizní celebrita. Už od poloviny osmdesátých let je 
zároveň jedním z nejpilnějších a nejhranějších českých 
dramatiků. Šestisetstránková bichle přináší dvanáct 
celovečerních her, tedy zhruba polovinu Goldfl amova 
uměleckého díla. 

Nejnovější hra, která byla do výboru zařazena, nese 
název Doma u Hitlerů. Předvádí Hitlera, Evu Brauno-
vou a celou nacistickou špičku doslova „v kuchyni“, jako 
omezené, banální a zdánlivě neškodné maloměšťáky. Na-
kladatelství Větrné mlýny Goldfl amovým výborem pokra-
čuje v sympatické řadě krásných knih. Čtenářům se Písek 
a jiné kousky dostává do rukou v mimořádně povedené 
grafi cké úpravě.

Eva Sekničková, ml., knihovnice

Psalo se před lety… 
Sokolští cvičitelé na Německobrodsku. 
(Lidové noviny, 20. 3. 1940)
Valný sjezd cvičitelských sborů mužů župy Havlíč-
kovy, konaný v neděli v Německém Brodě, schválil 
tělocvičnou činnost v roce 1939, která byla poně-
kud slabší proti letům předcházejícím...
... V červnu konány v Čáslavi obecné závody mužů 
ve středním oddíle jednotlivců (vítěz Vašina, Přiby-
slav) a v nižším (vítěz Kurka, N. Dvory, z družstev: 
Přibyslav). V září uspořádán lehkoatletický trojboj 
dorostenců...
(Nový seriál má připomenout některé úspěchy 
přibyslavských sportovců, které byly dosaženy 
v minulém století ať už na okresní, krajské, či 
dokonce republikové úrovni.)

J. Ledvinka, ml.

Ladislav Vašina, 
náčelník Sokola 
Přibyslav
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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

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 kapesníčkyna kapesníčkyyyyy

Maminky z KVC Harmonie vás zvou na 

B U R Z U D Ě T S K É H O O B L E Č E N ÍB U R Z U D Ě T S K É H O O B L E Č E N Í
A P O T Ř E B P R O D Ě T I  VE S T A R É M Š P I T Á L E A P O T Ř E B P R O D Ě T I  VE S T A R É M Š P I T Á L E 

V P Ř I BYS L AV IV P Ř I B YS L AV I

 
Sb r oble ení a v cí  

P ijímáme:  Nep ijímáme: 

Prodej 

Výdej tržeb a neprodaných v cí 

Sb r oble ení a v cí  

P ijímáme:  Nep ijímáme: 

Prodej 

Výdej tržeb a neprodaných v cí 

Sběr oblečení a věcí 
v pondělí 14. března 2011 od 9:00 do 11:00 a od 16:00 do 19:00 v úterý 15. března 2011 od 16:00 

do 19:00 

Přijímáme: 
vyprané použitelné oblečení 
vyčištěné boty 
povlečení, polštáře a peřinky, fusaky 
kočárky, autosedačky a další vybavení 
hračky a knížky 
postýlky, židličky, dětský nábytek 
sportovní vybavení pro děti 

 

Věci k prodeji prosím každou jednotlivě označte 

nálepkou podle uvedeného vzoru přiděleným 

symbolem, pořadovým číslem a cenou.

S  věcmi je nutné odevzdat i úplný seznam všech 

jednotlivých kusů podle pořadových čísel s cenami, vaším jménem a kontaktem na vás.

O přidělení symbolu si prosím napište na email stepanka.poulova@seznam.cz nebo kasalovam@

seznam.cz , případně zavolejte na telefon 604 137 196 nebo 605 230 168.

Formulář seznamu si můžete vyzvednout na podatelně MÚ v Přibyslavi nebo stáhnout na našem 

webu http://www.kvc-harmonie.unas.cz.

Počítejte prosím s tím, že za organizaci prodeje vás požádáme o 10% z ceny prodaného zboží.

Vyhrazujeme si právo odmítnout věci, které jsou podle našich zkušeností neprodejné.

Prodej: ve čtvrtek 17. března 2011 od 14:00 do 18:00 a v pátek 18. března 2011 od 9:00 do 16:00

Výdej tržeb a neprodaných věcí: v sobotu 19. března 2011 od 15:00 do 17:00

Neprodané věci, které si nabízející po skončení burzy nevyzvednou, předáme do Dětského centra 

v Jihlavě a do Charitního domova pro matky s dětmi v Havlíčkově Brodě.

Nepřijímáme:
plyšové hračky 
ponožky, punčocháče a spodní prádlo 
špinavé, poškozené  nebo velmi   

 obnošené oblečení

nefunkční věci 

Chcete se svým dítětem zažít něco nového 
a příjemně spolu strávit odpoledne?

KERAMICKÁ DÍLNA PRO RODIČE S DĚTMI
s profesionální výtvarnicí paní Luciíí Rabensovou

v sobotu 9. dubna 2011 od 15.00 v „Domečku“ v Přibyslavi
(budova v zahradě bývalé MŠ Tyršova )

Děti si vyrobí zvířátko, misku nebo hrneček a dospělí  si mohou vyzkoušet výrobu keramických nádob 
modelovacími technikami – láhve, misky, hrnky, vázy a jiné. Materiál i barvy, které budeme používat, 

jsou zdravotně nezávadné. Vše pak můžete doma běžně používat i na jídlo.

Cena kurzu pro dítě a dospělého je 210 Kč.
S sebou si vezměte vhodné oblečení, přezutí 

a hadříky na utírání.
Přihlásit se můžete e-mailem na adresu

 stepanka.poulova@seznam.cz 
nebo telefonem na čísle: 

604 137 196. 
Počet míst je velmi 

omezený, proto 
se prosím přihlaste 

co nejdříve.
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MONTESSORI 
PEDAGOGIKA 
A ONE BRAIN
„Montessori připravené 
prostředí “ 

Březen 2011

15.3.     15.00–17.00  
Montessori přednáška s praktickou 
ukázkou pro rodiče a učitele: 
„Výhody Montessori pedagogiky pro 
dítě.“    
Proč je pro dítě i učitele Montessori prostře-

dí výhodou, tomu nejlépe porozumíme pří-

mo v daném prostředí. Zveme vás proto do 

Borové, kde Montessori prostředí najdete.

22.3.     15.00–17.00
Kineziologie – One Brain – přednáška 
pro rodiče a učitele: 
„Dyslexie dětí i dospělých.“
Metoda One Brain se v první řadě zajímá 

o dyslektické poruchy.

Povíme vám, jakým způsobem se lze zbavit 

dyslektické poruchy pomocí svalového testu 

a vyrovnávacích cvičení. 

Pokud řešíme u dětí potíže s učením, řešíme 

především jejich duševní projev schopnosti. 

Dítě se stává přirozeně duševně i mentálně 

schopným jedincem.

Dyslektické dítě popírá své projevy. Kdykoli 

musí své schopnosti nechat ladem, děje se 

problém.

25.–27. 3.     9.30–17.00  
          (pátek 13.00 – 17.00)

Kreslení pro děti, studenty i jejich rodiče: 
„Odblokování s kreslením.“
Stačí vzít tužku do ruky na pouhých 5 minut, 

aby se student cítil lépe 

a učení pro něho bylo radostí. 

Volíme vhodnou kresbu, která se týká mého 

zásadního - zatěžujícího problému. Kresle-

ním lze pracovat s dyslektickou  i psychickou 

poruchou. Uvolňují se problémy fyzické. 

Student i rodič si ujasní vztahy. Objeví co 

dřív neviděli. Děti začnou vidět detaily, pís-

mena, snadno si uvědomí sebe. Atd.

Kreslíme jednoduchou kresbu, prvky kres-
lení pravé hemisféry, automatickou kres-
bu, ….. 

Kontakt:

Havlíčkova Borová, Horecká 79, 

mob. 721 428 891

Obrazy Renaty Buršíkové
V pondělí 21. února 2011 se  ve výstavní síni Kurfürstova domu představila návštěvníkům se svými výtvar-

nými pracemi Renata Buršíková. Narodila se roku 1969 v malebné krajině Vysočiny nedaleko Žďáru nad 

Sázavou, kde na ni celý život působila krásná příroda. Snad i proto se malování stalo jejím celoživotním 

koníčkem – hlavním námětem jejích obrazů jsou scenérie jejího rodného kraje. Po ukončení  SOU se věno-

vala malbě akvarelů. V roce 1989 objevila techniku olejomalby, která ji uchvátila. Nyní pracuje v podniku 

Žďas, a. s. Žďár nad Sázavou na úseku metalurgie v kovárně, kde spolupracuje s mistry kováři a obdivuje 

staré, téměř zapomenuté řemeslo. Zalíbení našla ve své tvorbě i v dřevořezbě. Jejím oblíbeným materiálem 

se stalo lipové dřevo. Na tento umělecký obor jí bohužel příliš mnoho času nezbývá. Na výstavě máte mož-

nost shlédnout nejen několik dřevěných plastik, ale především krajinářské olejomalby nebo květinová zátiší. 

Výstava je prodejní a bude otevřena v provozní době městského muzea do pátku 22. března 2011. 

Anna Šauerová, ICMM Přibyslav

Divadelní soubor HADRIÁN na scéně
Přibyslav je v širokém okolí známá svým počtem ochotnických souborů.  Do roku 2009 mezi ně patřil i 
soubor „Hadrián“, který se poprvé představil přibyslavským divákům v roce 2000 divadelní hrou  Otty 
Zelenky „Košilka“. 

Během deseti let, kdy soubor fungoval, byla vždy uvedena jedna premiéra za rok. Jen namátkou někte-
ré tituly: Jezinky bezinky; Dalskabáty, hříšná ves aneb zapomenutý čert; Brouk v hlavě; Hrátky s čertem; 
Monsieur Amédée; Strašidlo Cantervillské ad. V průběhu těchto let se „Hadriáni“ také pokusili dvakrát o ka-
baret. Tento žánr však už v poslední době není tak v oblibě, jako to bývalo v minulosti. Přesto se snad diváci, 
kteří tehdy přišli, pobavili.

Jako poslední představení soubor uvedl v roce 2009 hru Václava Klimenta Klicpery „Hadrián z Římsů“. 
Tato hra byla pro soubor zaklínadlem. Byla vlastně vůbec první, kterou už v roce 1998 začal nacvičovat, a to 
hned dvakrát, vždy v jiném složení. K jejímu uvedení tehdy ale  nedošlo. A tak jsme dost napjatě čekali, zda 
proti nám osud nezasáhne i po třetí. Tentokrát jsme hru odehráli, ale soubor poté v podstatě skončil pro 
nedostatek členů. Někteří  nepokračovali z rodinných důvodů, někteří se odstěhovali nebo si potřebovali 
jenom dát pauzu. A vybrat hru pro tak malý počet herců se nepodařilo.

Ale to, co se zdálo nemožné, se na podzim roku 2010 stalo skutečností. Podařilo se nám získat nové čle-
ny, a co bylo důležité – muže. A výsledkem je hra Michaela Cooneye „Habaďůra aneb Nájemníci pana Swa-
na“. Premiéra bude v pátek 11. března 2011 v 19.00 hodin. Reprízy potom 12. 3., 15. 4. a 16. 4. vždy v 19.00 
hodin a vždy v Kulturním domě v Přibyslavi. Mnozí z vás určitě zaznamenali, že v našem repertoáru byly 
vždy komedie. A ani tento „kus“ není jiný. Jenom doufáme, že si z něj někteří nevezmou vzor, jak „oblafnout“  
sociální systém. Tímto vás všechny srdečně zveme na naše představení a těšíme se na vaši návštěvu.

za DS Hadrián Ivana Holá

2005 – Bibbiena: Legenda o Calandrovi 2006 – Hrátky z čertem



Spolky, fara,  kultura / Různé BŘEZEN 2011Str. 17

Z výstavy výtvarných
prací žáků
Anežky Kunstarové

Slovo hejtmana
V tuto chvíli, kdy kvůli časné uzávěrce s delším 

předstihem píšu tyto řádky, stále nevím, jak dopad-

ne zdlouhavé jednání s vládou a lékařskými odbory 

o akci „Děkujeme, odcházíme“. Absolvoval jsem 

bezpočet jednání na všech úrovních a se všemi 

myslitelnými partnery. Jako lékař jsem chápal poža-

davky na řešení za léta nakupených problémů v na-

šem zdravotnictví. Jako lékaři i hejtmanovi zároveň 

mi chyběly včasné vstřícné kroky vlády k tomu, aby 

se situace vyřešila bez dramatických chvil s ohrože-

ním zdraví našich občanů. Současně jsem ale po 

několikerém krachu jednání nesouhlasil s formou 

protestu odborářů, která se neohlížela na totéž – 

na zachování podmínek pro léčbu našich pacientů. 

Jako hejtman jsem zároveň musel vše v našem kraji 

připravovat pro všechny alternativy krizového stavu 

tak, aby byla alespoň část zdravotní péče zajištěná 

v základní míře podle daných omezených možnos-

tí. Jak se vše vyvine v dalších týdnech, v tomto čase 

nedokážu s jistotou říct. Jen doufám, že ve chvíli, 

kdy budete číst tyto řádky, bude největší krize na-

šeho zdravotnictví v dějinách zažehnána a že lékaři 

vyslyšeli mé prosby a jsou opět na svých místech 

– v nemocnicích.

Jako by nebylo dost problémů ve zdravotnictví, 

tak započatá diskuse o nutných změnách v organi-

zaci našeho školství vyvolala místo seriózní diskuse 

vášně mající často rovněž formu nátlakových akcí. 

Je mi líto, že se velmi často v české společnosti 

místo věcné a odpovědné rozpravy hned vede 

boj. Z faktických problémů se činí politikum, místo 

naslouchání argumentům a hledání východisek se 

vedou půtky, v nichž nemohou být vítězové a po-

ražení.

Pár slov o něčem jiném. Stále se snažím kromě 

pracovních povinností spojených s mou funkcí 

myslet i na běžné starosti a radosti lidí na Vysoči-

ně – tedy i své. Tak se například těším na jaro, na 

více slunka a svěží jarní větříky. Nic proti zimě jako 

takové – také má své kouzlo – ale jaro je jaro. A zase 

se mi mísí do myšlenek i pohled profesní – skuteč-

nost, že zima v lednu a ve větší části února polevila, 

mě potěšila i proto, že jsme nemuseli vynakládat 

enormní částky za zimní údržbu komunikací. Ty 

ušetřené prostředky nakonec budou potřebné na 

jejich opravu – i ta krátká intenzívní zima dala sil-

nicím zabrat.

Pěknou tradicí tohoto období jsou zvláště na 

vesnicích Vysočiny masopustní průvody – pestré 

veselé reje s množstvím vynalézavých masek. To 

pěkné na nich je, jak skoro všichni sousedé otví-

rají maškarám dveře svých příbytků i srdcí, chys-

tají s úsměvem pohoštění pro návštěvníky a jsou 

ochotni tolerovat s pochopením i jisté výstřelky 

a jinakosti ostatních. Však všichni v tom veselí vědí, 

čím a kým kdo je ve skutečnosti. Snad bychom to 

o něco veseleji a příměji mohli umět i v běžném 

praktickém životě. V něm příliš často vidíme vážně 

se tvářící masky, které zastírají své skutečné osobní 

zájmy. Ale důležitější pro mne jsou ti přímí pracovití 

přátelští lidé. A těch je naštěstí všude – i u nás na 

Vysočině – většina.

Jiří Běhounek,
hejtman kraje Vysočina



Česká Jablonná – sraz rodáků

Koňská ruční stříkačka SDH Česká Jablonná

Téměř ojedinělý zvyk – velikonoční vrzání

Z masopustní obchůzky obcí

Kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 100 let SDH v roce 2009

Knižní publikace 
vydaná v roce 2009

Česká Jablonná
Obec se nachází asi 4 km jižně od Přibyslavi neda-

leko silnice z Přibyslavi do Polné. První písemná 

zmínka o samostatné vsi sahá až k roku 1356, 

kdy dle historických pramenů obec patřila 

k panství zámku v Polné. Od roku 1976 je 

Česká Jablonná místní částí města Přiby-

slav. V současné době má naše obec 48 popis-

ných čísel, počet obyvatel je asi 110. 

Uprostřed návsi na kopečku ve stínu lipové aleje 

stojí kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, vystavěná 

v roce 1905. Vždy v květnu se zde konají májové 

pobožnosti a jednou měsíčně je v kapličce sloužena 

mše svatá panem farářem z Přibyslavi. 

Místní sbor dobrovolných hasičů pořádá každo-

ročně, ve spolupráci s osadním výborem, soused-

ské posezení s dětským odpolednem. K tomuto 

a k dalším účelům slouží bývalá mateřská škola. 

V minulých letech se budova postupně opravovala, 

např. v roce 2010 bylo zrekonstruováno sociální 

zařízení. Tato víceúčelová budova slouží především 

hasičům, ale také osadnímu výboru a ostatním oby-

vatelům obce.

V červenci 2008 proběhl historicky první sraz 

rodáků. Tato akce se setkala s nebývalým ohlasem, 

plánujeme ji v budoucnu zopakovat. Následující 

rok 2009 byl také slavnostní. Sbor dobrovolných 

hasičů slavil 100. výročí od založení. Oslavy se 

vydařily, největším lákadlem byla kompletně zre-

novovaná 100 let stará koňská ruční stříkačka. Tato 

historická koňská stříkačka je plně funkční a místní 

hasiči se s ní zúčastňují různých hasičských soutěží 

a slavností v okolních obcích. 

U příležitosti srazu rodáků a pak následně 

k 100. výročí vzniku sboru dobrovolných hasičů 

v České Jablonné byly vydány dvě knižní publikace. 

Kniha Česká Jablonná v proměnách času mapuje 

historii vzniku obce a její události až po současnost, 

její součástí je bohatá obrazová příloha dobových 

a současných fotografi í. 

Podobně publikace, vydaná k 100. výročí vzniku 

sboru dobrovolných hasičů, popisuje založení 

a vývoj místního hasičského sboru. Podstatná část 

publikace je věnována používané hasičské technice 

a je v ní popsána zmíněná renovace historické koň-

ské stříkačky. Publikace je možno zakoupit v infor-

mačním centru v Přibyslavi. 

V obci se snažíme udržet zvyky a tradice, které 

život na malé vsi obzvláštňují a zpestřují. Víkend 

před popeleční středou patří již tradičně maso-

pustu, letos je vymezen čas pro rej masek na so-

botu 5. března. Maškary doma vyráběné nebo 

z půjčovny, doprovázeny hrou na harmoniku, 

projdou celou vesnicí. Průvod masek obchází od 

domu k domu, odměnou jim je dobře „vypečený“ 

koblížek, nebo něco tekutého na zahřátí.

K dalšímu zvyku, který se obdivuhodně zachoval 

až do dnešních dnů, patří velikonoční vrzání. Je 

to starý zvyk, kdy se od Zeleného čtvrtka do Bílé 

soboty klepáním a vrzáním na dřevěné nástroje na-

hrazuje zvonění, neboť zvony symbolicky odlétají 

do Říma. 

Je ale ještě spousta oblastí, které je třeba vylepšit. 

Jako příklad uvedu opravy místních komunikací, re-

vitalizace parku a návsi, vybudování dětského hřiště 

a mnoho dalšího. Věřím, že ve spolupráci s městem 

Přibyslav budou naše plány postupně realizovány.

Více o aktuálním dění v obci, fotografi e z akcí 

apod. najdete na webových stránkách: 

www.ceska-jablonna.webnode.com

Poděkování panu Michaelu Omesovi

Myslím, že se sluší na stránkách městského 
periodika ocenit práci pana Michaela 
Omese, dnes již bývalého místostarosty. 
V minulých číslech Přibyslavského občas-
níku jsem postrádala jakoukoli zmínku 
o jeho činnosti pro město a místní části, jež 
během osmi let ve funkci zástupce starosty 
vykonal. 
Za sebe, jako občana a člena osadního 
výboru, mi nezbývá než poděkovat za jeho 
ochotný a vstřícný přístup. Věřím, že s no-
vým panem místostarostou bude stejně 
dobrá komunikace směrem k osadním 
výborům místních částí města.

Věra Hradová, Česká Jablonná
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PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2011 – KUŽELKY
V neděli 13. února se uskutečnila v Restauraci U Pily ve Velké Losenici první disciplína letošního dvanáctiboje – kuželky. Soutěže se zúčastnilo celkem 26 soutěží-

cích, kteří strávili v Losenici příjemné nedělní dopoledne. Nejlepšího výkonu – 89 bodů – dosáhla letos Lucie Šubrtová. 
Vzhledem k nepříznivým sněhovým podmínkám jsme se rozhodli uspořádat místo běžek náhradní disciplinu – míčový víceboj – hody na koš, střelba do terče 

umístěného ve fotbalové brance (ženy hody na terč), střelba na fl orbalovou branku. V každé z těchto disciplin má soutěžící 10 pokusů. Celkový výsledek je dán 
součtem úspěšných pokusů. Míčový víceboj se uskuteční v neděli 6. března 2011 ve 14:00 hod. ve sportovní hale, prezentace od 13:30 hod.

Další disciplinou dvanáctiboje bude v neděli 27. března silový trojboj – tlak v lehu, shyby na hrazdě a sed--leh v přibyslavské sokolovně. Prezentace od 9:00, 
zahájení v 9:30 hod. 

Ing. Josef Moštěk

PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ

Přibyslav - sportovní hala, Česká 34, Přibyslav
neděle 6. března 2011, prezentace ve 13:30 - 13:45,  zahájení ve 14:00 hod

KDE:
KDY:

ZVEME VÁS NA DRUHOU DISCIPLINU
DVANÁCTIBOJE 2011

MÍČOVÝ VÍCEBOJ

PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ

PŘIBYSLAVSKÁ SOKOLOVNA
neděle 27. března 2011, prezentace 9:00, zahájení 9:30

KDE:
KDY:

ZVEME VÁS NA TŘETÍ DISCIPLINU
DVANÁCTIBOJE 2011 -

tlak v lehu, shyby na hrazdě, sed-leh
SILOVÝ TROJBOJ

Vítězství mladších přípravek 
na mistrovství České republiky 
Dne 6. 2.  2011 se naše mladší přípravka zůčastnila 

otevřeného mistrovství ČR ve futsale, které se kona-

lo v hale v Třešti u Jihlavy.

Turnaje se zůčastnilo pět mužstev, a to FC Arsenal 

Brtnice, Sokol Čelechovice na Hané, TJ Sokol Štoky, 

FK Boka Chotěboř a SK Přibyslav. Naše mužstvo na 

celém turnaji nepoznalo porážku, všechny zápasy 

vyhrálo, a získalo tak titul mistra republiky pro tento 

soutěžní ročník. Náš tým startoval ve složení Holas 

Tomáš, Monika Pejzlová, Adam Prokeš, Bačkovský 

Filip, Krečman Tomáš, Procházka Radek a Průža 

Michal. Trenéry jsou Libor Bačkovský a Jaroslav 

Sedlák. Nejlepším střelcem turnaje byl Bačkovský 

Filip, který vstřelil 10 gólů.

FC Arsenal Brtnice – TJ Sokol Štoky  0:4 

FK Boka Chotěboř – SK Přibyslav  1:3

branky: Bažoutová Klára – Bačkovský Filip 2, Krečman Tomáš

Sokol Čelechovice na Hané – FC Arsenal Brtnice  2:0

TJ Sokol Štoky – FK Boka Chotěboř  2:4

SK Přibyslav – Sokol Čelechovice na Hané  3:2

branky: Baškovský Filip 2, Prokeš – Vitásek Marek 2

FC Arsenal Brtnice – FK Boka Chotěboř  0:3

TJ Sokol Štoky – SK Přibyslav  0:7

branky: Bačkovský  Filip3, Prokeš Adam 2, Procházka Radek 2 

FK Boka Chotěboř – Sokol Čelechovice na Hané  5:1

SK Přibyslav – FC Arsenal Brtnice  6:0

branky: Bačkovský Filip 3, Průža Michal 3
 

Sokol Čelechovice na Hané – TJ Sokol Štoky  1:0

nejlepší střelec: Bačkovský Filip – SK Přibyslav

nejlepší hráč: Vitásek Marek  – Sokol Čelechovice na Hané

nejlepší brankář: Vodrážka Vojta – FK Boca Chotěboř

Mistr ČR 2011: SK Přibyslav
Prchal František

MUŽI
příjmení jméno součet hodů body pořadí
Kvarda František 56 69,14 1

Moštěk Josef 41 50,62 2

Zídek František 59 72,84 3

Matějka Luboš 30 37,04 4

Matějka Zdeněk 58 71,60 5

Dubský Miroslav 61 75,31 6

Plachta Marek 79 97,53 7

Loužecký Richard 27 33,33 8

Dolák Vladimír 59 72,84 9

Vábek st. Jaroslav 73 90,12 10

Loužecký Filip 12 14,81 11

Šubrt Petr 70 86,42 12

Holcman František 81 100,00 13

Loužecký st. Petr 68 83,95 14

Kubát Jiří 57 70,37 15

Moštěk Jan 81 100,00

Moštěk Petr 71 87,65

ŽENY
příjmení jméno součet hodů body pořadí
Mošťková Miroslava 58 65,17 1

Šubrtová Lucie 89 100,00 2

Kvardová Markéta 83 93,26 3

Plachtová Tereza 52 58,43 4

Sedláková Lenka 70 78,65 8

Loužecká Kristina 67 75,28

Ročková Michaela 84 94,38

Vábková Hana 48 53,93

Bárová Radka 44 49,44

MUŽI
příjmení jméno součet hodů body pořadí
Holcman František 81 100,00 1 - 2
Moštěk Jan 81 100,00 1 - 2
Plachta Marek 79 97,53 3
Vábek st. Jaroslav 73 90,12 4
Moštěk Petr 71 87,65 5
Šubrt Petr 70 86,42 6
Loužecký st. Petr 68 83,95 7
Dubský Miroslav 61 75,31 8
Zídek František 59 72,84 9 - 10
Dolák Vladimír 59 72,84 9 - 10
Matějka Zdeněk 58 71,60 11
Kubát Jiří 57 70,37 12
Kvarda František 56 69,14 13
Moštěk Josef 41 50,62 14
Matějka Luboš 30 37,04 15
Loužecký Richard 27 33,33 16
Loužecký Filip 12 14,81 17

ŽENY
příjmení jméno součet hodů body pořadí
Šubrtová Lucie 89 100,00 1
Ročková Michaela 84 94,38 2
Kvardová Markéta 83 93,26 3
Sedláková Lenka 70 78,65 4
Loužecká Kristina 67 75,28 5
Mošťková Miroslava 58 65,17 6
Plachtová Tereza 52 58,43 7
Vábková Hana 48 53,93 8
Bárová Radka 44 49,44 9

DVOJICE
Příjmení body poř.
Šubrtovi 186,42 1
Holcman, 

Sedláková

178,65 2

Kubát, 

Ročková

164,75 3

Kvardovi 162,40 4
Moštěk P., 

Bárová

137,09 5

Mošťkovi 115,79 6

PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2011  
KUŽELKY – VÝSLEDKY

PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2011  
KUŽELKY – VÝSLEDKY
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P o d ě k o v á n í
Chtěli bychom poděkovat paní Hintnausové, 
paní Sejkorové a panu Truhlářovi 
za pomoc při poskytnutí 
první pomoci naší dceři Kristýnce.

Rodina Pospíchalova

 POD KOVÁNÍ 

D kujeme všem, kte í se  
dne 21. ledna 2011 p išli rozlou it     
                                        s panem  

 

      Rudolfem Machem 
   

                                                   D kujeme také za slova út chy a kv tinové dary. 
 

                                                                                                     Rodina Machova 

Adresa pobočky: 
Husova 300 (areál zámku) Přibyslav  582 22
Tel. : 721 842 416, 605 357 377
www.pohrebni-sluzba-andel.cz
email: psandel@seznam.cz

Pracovní doba:*
Po–Pá 7.30 hod. – 13 hod.
*Po telefonické dohodě kdykoliv

     •  vyřizování pohřbů u Vás doma s přivezením parte
     •  převozy z bytů a nemocnic  
     •  sjednání pohřbu – 24 hodin
     •  převozy zesnulých  – 24 hodin
     •  kamenické práce
     •  ekonomické pohřby

Poskytujeme kompletní služby:

Poděkování

Děkujeme všem přátelům, sousedům 
a známým, kteří se dne 18. 2. 2011 přišli 
rozloučit s naším drahým manželem, tatínkem, 
dědečkem a pradědečkem, panem 

Vladislavem Rychlým

Děkujeme za projevy soustrasti a květinové 
dary. Poděkování patří i chovatelům poštovních 
holubů za dojemné vypuštění holubů nad 
hrobem.

Manželka a synové s rodinami

V Z P O M Í N K A
S bolestí v srdci vzpomínáme na pana

M i los la va  K ASA L A ,

který nás před dvěma roky dne 2. března 2009 
náhle opustil.

Kdo jste pana Kasala znali a měli ho rádi, 
věnujte mu prosím tichou vzpomínku.

Jménem zarmoucené rodiny Hana Švorcová
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SAM Finance, s.r.o. 
Michal Mikulinec 
Tel. 725 877 492 

e-mail: michal.mikulinec@samfinance.cz 

SKONCUJTE S DRAHÝM     
POVINNÝM RU ENÍM! 

Sjednejte si povinné ru ení 
bez spoluú asti, 

s limity pojistného pln ní 50 mil. 
p i škodách na zdraví, život  i majetku 

i s asisten ními službami!!! 
Osobní automobily: 

          do 1 000 ccm : od 1 050,- 
od 1 001-1 250 ccm : od 1 100,- 
od 1 251-1 350 ccm : od 1 300,- 
od 1 351-1 650 ccm : od 1 600,- 
od 1 651-1 850 ccm : od 1 800,- 
od 1 851-2 000 ccm : od 2 400,- 
od 2 001-2 500 ccm : od 2 600,- 
          od 2 501 ccm : od 3 500,- 

Zdarma!!! k pojišt ní odpov dnosti 
 z provozu osobního automobilu: 

pojišt ní odpov dnosti z provozu malého 
motocyklu do objemu válc  50 ccm 
nebo p ív sného vozíku do celkové 

hmotnosti 750kg!!! 
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• výše splátek se v průběhu splácení nemění

•  žádné další poplatky v případě, že se dostanete 
do objektivních potíží se splácením

• žádné skryté poplatky

Nalezneme vstřícné řešení 
bez navýšení.

U Providentu vždy 
předem víte, kolik 
za půjčku zaplatíte.

P j ka
s jasnými 
pravidly...
Jednoduše  
z domova.

Volejte zdarma

800 180 188
www.provident.cz

11027_pf_inz_jaro_210x297.indd   1 18.2.2011   12:01:10
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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

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 
 

PAZDERKA František

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

provádíme:

– elektroinstalační práce
– revize el. nářadí a spotřebičů
– prodej elektroinstalačního 

materiálu
– montáže elektronických 

zabezpečovacích systémů
– protipožárních čidel
– pobočkových ústředen
– datových sítí
– kamerových systémů

TULIPÁNY 

opravy a úpravy od v  
opravy a šití z úpletu 

dámské zakázkové šití 
malování textilu 

tvorba bytového textilu 
 

Juliana Holcmanová 
Zahradní 734, P ibyslav 

tel. 604 489 344; 603 352 932 jen SMS 

 
      
 
 
                         
 

      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 
 



, ,
tel. 733 716 879 
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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 
 

SECOND 
HAND

výprodej zboží z Anglie

pátek 11. března 2011 
od 10.00 do 15.00 hod.

STARÝ ŠPITÁL

DĚTSKÉ ZBOŽÍ   
30,-/1 ks

DÁMSKÉ ZBOŽÍ   
50,-/1 ks

PROFIL ČINNOSTI
– úpravy terénů před stavbou a po dokončení stavby
– výkopy základů
– výkopové a zahrnovací práce
– čištění vodních toků, pročišťování příkopů podél komunikací
– dovoz stavebních materiálů (písku, štěrku, kamení)
– odvoz zeminy, sutí
– ostatní činnost – komunální práce, sečení trávy

PETR K ES AN, U LESA 717, 582 22 P IBYSLAV 
tel. 733 716 879 

TAKEUSCHI TB035    

minibagr 3,2 tuny na gumových pásech

TATRA 815  6X6

nosnost 12 tun, podvozek na UNC 5 tun

Pneuservis  PRAKTIK 
 

Ivo Šimanovský 
 

Tel. 569 484 655, 602 138 617 
 
 

Rozši uje služby  
o drobné opravy vozidel 

 
 

- vým ny výfuk , tlumi  
- opravy brzd 

- vše i s dodáním 
náhradních díl  

 
 

         Pracovní doba:          po – pá:  700 - 1630

           so:         800 - 1100 



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

DATUM A ČAS:  
   úterý 22. března 2011
    17.30–19.30 hod.

vstupné 70 Kč
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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

Základní škola Přibyslav 
a místní organizace Českého svazu zahrádkářů

srdečně zvou přibyslavskou veřejnost

v úterý 29. března 2011 ve 14.30 hod.
na ukázku řezu ovocných dřevin

pod vedením ing. Albína Jaitnera.

místo konání: školní zahrada (vstup průchodem 
domu s pečovatelskou službou z ulice Tržiště nebo 
brankou z ulice Tyršova)

 

NEJKRÁSNĚJŠÍ NÁDRAŽÍ ČR 2011
5. ročníku soutěže  o titul Nejkrásnější nádraží v ČR. Soutěž pořádaná Asociací 
Entente Florale CZ – Souznění, o.s. je součástí projektu Vlídná nádraží*  

Své návrhy nádraží se třemi kvalitními fotografi emi a stručným 
komentářem zasílejte nejpozději do 31. března 2011 na adresu: 
nejkrasnejsinadrazi@cd.cz nebo dostalova_alena@seznam.cz. 
10 fi nalistů bude vybráno a zveřejněno 30. dubna. Poté bude veřejnost hlasovat pro 
jednoho z nich do 31. května 2011. 
Slavnostní vyhlášení proběhne v Senátu ČR 17. června 2011.  
Bližší informace naleznete na stránkách:  www.aefcz.org.
 
 
 

Výbor SPCCH , místní organizace Přibyslav

srdečně zve své členy na 

VÝROČNÍ 
ČLENSKOU SCHŮZI
ČTVRTEK 24. března 2011 ve 14.00 hodin
HASIČSKÁ ZBROJNICE v PŘIBYSLAVI
účast všech členů důležitá

V. Schusterová
předsedkyně SPCCH

* Cílem projektu je ve spolupráci se správcem železnice, místními organizacemi i jednotlivci 
postupně obnovovat krásu železničních zastávek a nádraží a podporovat návrat cestujících na 
železnici.



KZMP BŘEZEN 2011Str. 26



KZMP BŘEZEN 2011Str. 27 BŘEZEN 2011KZMP

Ceny vstupenek
na p edstavení DS Hadrián a DS Furiant

80, K – plné vstupné
60, K – d ti do 15ti let, studenti a senio i

Zdarma – držitelé pr kazu ZTP a ZTP/P

Za átek jednotlivých p edstavení je
vždy v 19.00 hodin.

čtvrtek 31. března 2011
v 18.00 hodin 

Kulturní dům Přibyslav



Kulturní přehled
K Z M  P Ř I B Y S L A V

11. 2.–20. 3. Výtvarné práce žáků A. Kunstarové       KZMP – vestibul Kulturní dům Přibyslav

21. 2.–21. 3.                         Prodejní výstava obrazů R. Buršíkové                         KZMP – výstavní síň Kurfürstův dům

  1. 3.–31. 3.                                Březen měsíc čtenářů KZMP – Městské knihovna Přibyslav

3. 3.  9.00 hod. Sen noci svatojánské – DS Furiant                    KZMP – zahájení předprodeje – IC Přibyslav

6. 3. 13.30 hod. Přibyslavský dvanáctiboj-Míčový víceboj SZMP – Sportovní hala Přibyslav

6. 3. 14.00 hod.                      Masopustní průvod – DS Muzikál                               KZMP – Bechyňovo náměstí Přibyslav 

9. 3.  9.00 hod.                       Kytička pro babičku KZMP – bufet Kulturní dům Přibyslav

9. 3.  11.00 hod                      Slavnostní vyhlášení čtenáře roku KZMP – Městská knihovna Přibyslav

10. 3. 18.00 hod.                   T. Černohous – Jeruzalém v pohybu KZMP – přednáška Kulturní dům Přibyslav

11. 3. 19.00 hod. Nájemníci pana Swana – DS Hadrián KZMP – divadlo,premiéra Kulturní dům Přibyslav

12. 3. 13.00 hod. Pletení z pedigu – Jana Tušlová KVC Harmonie Přibyslav – domeček Tyršova ul.

12. 3. 13.30 hod. Dětský karneval TJ Sokol – Sokolovna Přibyslav

12. 3. 19.00 hod.                    Nájemníci pana Swana – DS Hadrián                          KZMP – divadlo, repríza Kulturní dům Přibyslav                                     

14. 3.  9.00–11.00 hod.         Sběr oblečení a věcí KVC Harmonie Přibyslav – Starý špitál Přibyslav

14. 3. 16.00–19.00 hod. Sběr oblečení a věcí                                                       KVC Harmonie Přibyslav – Starý špitál Přibyslav                                                                      

15. 3. 16.00–19.00 hod. Sběr oblečení a věcí                                                       KVC Harmonie Přibyslav – Starý špitál Přibyslav

17. 3. 14.00–18.00 hod.     Prodej oblečení a věcí                                                  KVC Harmonie Přibyslav – Starý špitál Přibyslav

18. 3. 9.00–16.00 hod.       Prodej oblečení a věcí                                                  KVC Harmonie Přibyslav – Starý špitál Přibyslav     

19. 3. 14.00–15.30 hod.         Kašpárek a živá voda – DS Pimprlata                         KZMP – loutkové divadlo Kulturní dům Přibyslav

19. 3. 19.00 hod.                      Filmový klub Přibyslav – fi lmy, koncert KZMP – Kulturní dům Přibyslav                                 

22. 3. 17.30 hod.                      O prvcích, vitamínech a jejich vlivu… přednáška Starý špitál Přibyslav                             

24. 3. 14.00 hod.                      Výroční schůze SPCCH Klubovna – Hasičská zbrojnice Přibyslav

27.3. 9.00 hod. Přibyslavský dvanáctiboj – silový trojboj SZMP – Sokolovna Přibyslav

29. 3. 14.30 hod.                     Ukázka řezu ovocných dřevin ZŠ a ČSZ  Přibyslav – Školní zahrada Přibyslav

31. 3. 18.00 hod.                     Mexico–z deníku přírodovědné expedice                KZMP – vernisáž výstavy Kulturní dům Přibyslav

31. 3. 19.00 hod.                    Sen noci svatojánské – DS Furiant                           KZMP – divadlo, předpremiéra Kulturní dům  Přibyslav

1. 4. 19.00 hod.                      Sen noci svatojánské – DS Furiant                           KZMP – divadlo, premiéra Kulturní dům Přibyslav

1. 4. 13.00–19.00 hod. Humanitární sbírka Město Přibyslav, Diakonie Broumov – Starý špitál 

2. 4.  8.00–12.00 hod. Humanitární sbírka Město Přibyslav, Diakonie Broumov – Starý špitál

2. 4. 19.00 hod.                      Sen noci svatojánské – DS Furiant                  KZMP – divadlo, repríza Kulturní dům Přibyslav

2. 4. 9.30 hod.                        Přibyslavský pantofl íček ŠD a ŠK – taneční přehlídka – Sportovní hala Přib. 

8. 4. 19.00 hod.                      Sen noci svatojánské – DS Furiant                  KZMP – divadlo, repríza Kulturní dům Přibyslav

9. 4. 15.00 hod.                     Keramická dílna pro rodiče s dětmi                KVC Harmonie Přibyslav – domeček Tyršova ul.

9. 4. 19.00 hod.                      Sen noci svatojánské – DS Furiant                   KZMP – divadlo, repríza Kulturní dům Přibyslav

Přibyslavský občasník 3/2011, číslo 243. 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: Ladislav Hladík st., Karel Březina a z archívů přispěvatelů. Příspěvky vyjadřují názory autorů a nemusí být totožné se stanoviskem vydavatele a redakční rady. Redakční rada 
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Kulturní dům Přibyslav
tel.: 569 484 697
mob.: 739 447 360
e-mail: kd@pribyslav.cz
stefacek.pribyslav@seznam.cz

Informační centrum Přibyslav
Městské muzeum
Po zavřeno 13.00–16.00
Út 8.00–12.00 13.00–16.00
St 8.00–12.00 13.00–16.00
Čt 8.00–12.00 13.00–16.00
Pá 8.00–12.00 13.00–16.00

tel.: 569 484 361
e-mail: ic@pribyslav.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 8.00–12.00 13.00–17.00
Pá 8.00–12.00 13.00–17.00
So 9.00–11.00

tel.: 569 484 257
e-mail: knihovna@pribyslav.cz

KULTURNÍ PŘEHLED


