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Z Městského úřadu Přibyslav
Odbor životního prostředí – v ulici Jiráskova byl 

vedle separačních nádob na tříděný odpad umístěn 
stacionární kontejner na zpětný odběr drobného 
elektrozařízení a baterií. Usnadní obyvatelům ode-

vzdávání vysloužilých spotřebičů blíže místu jejich 

bydliště. Do červeného kontejneru lze vhazovat 
elektrospotřebiče a baterie. Prostřednictvím nere-

zového otočného otvoru můžete vhodit například 

klávesnice, kalkulačky, rádia, drobné počítačové 

vybavení, mobilní telefony, discmany, elektronické 

hračky a podobně. Na sběr baterií má nádoba in-

tegrovaný box. Do kontejneru nepatří televizory, 

počítačové monitory, zářivky, úsporné žárovky, 

velké a malé domácí spotřebiče (např. ledničky, 

mikrovlnky, chladničky, vysavače a podobně). Ná-

klady na svoz a zpracování, stejně jako náklady na 

pořízení nádob hradí společnost ASEKOL. Plánu-

jeme umístění ještě jednoho kontejneru na drobné 

elektrozařízení a baterie ve východní části města.

Kontejnery na kompostovatelný odpad – kon-

tejnery budou přistaveny vždy druhé pondělí v mě-

síci na určené stanoviště a budou tak v Přibyslavi 

rozestavěny po dobu tří týdnů v měsíci.

Čistá Vysočina a Den Země – žáci Základní školy 

Přibyslav se zapojí do akcí Čistá Vysočina a Den 

Země a ve dnech 18. a 19. dubna budou provádět 

úklid odpadků z veřejných prostranství a silničních 

příkopů. Prosíme řidiče o zvýšenou pozornost při 

silničním provozu.

Regenerace zeleně v okolí kostela svatého Jana 
Křtitele – v současné době probíhá na Státním 

fondu životního prostředí ČR závěrečné vyhod-

nocení akce. V rámci realizace byly odstraněny 

nevhodné dřeviny, vysazeny nové keře a stromy 

a založen trávník. Celkové uznatelné náklady na 

akci činily 710.410 Kč, z toho byl příspěvek z fondu 

Evropské unie 603.849 Kč (85 %), příspěvek SFŽP 

ČR 35.520 Kč (5 %) a příspěvek města Přibyslav 

71.041 Kč (10 %).

Odchyt toulavých psů – dne 24. 3. 2011 byl převe-

zen do útulku kříženec labradora, pes, černá srst, 

stáří cca 4 měsíce. 

Jana Krejčová, referent OŽP

Odbor sociální péče. Dávky pomoci v hmotné 

nouzi – došlo k výraznému zvýšení počtu žadatelů 

o dávky z tohoto systému, většina nových žadatelů 

je z řad rodin, kterým byla ukončena výplata soci-

álního příplatku. Komunitní plánování sociálních 

služeb – shromáždili jsme většinu materiálů pro 

tvorbu katalogu sociálních služeb a volnočaso-

vých aktivit. Řídicí skupina na své schůzce dne 

14. března 2011 shlédla návrhy grafi cké úpravy 

katalogu a zadala požadavky na úpravy a dopl-

nění. Ve spolupráci s místní skupinou Českého 

červeného kříže v Přibyslavi a Občanským sdruže-

ním ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU 

plánujeme na 12. dubna 2011 přednášku týkající 

se drogové problematiky. V Občasníku pokračuje 

informační kampaň týkající se sociálních služeb, 

v tomto měsíci se seznámíme s další ze sociálních 

služeb, které poskytuje Oblastní charita Havlíčkův 

Brod. V měsíci květnu připravujeme ve spolupráci 

s Občanským sdružením BENEDIKTUS z Cho-

těboře výstavu, na které toto sdružení představí 

své sociální služby. Sdružení působí již 10 let jako 

registrovaný poskytovatel sociálních služeb pro 

lidi s mentálním postižením a jejich rodiny. Klub 

seniorů Pohoda – na druhou polovinu května plá-

nujeme zájezd pro seniory, 12. dubna 2011 budou 

senioři společně s dětmi ze základní školy aranžo-

vat velikonoční výzdobu. V pátek 19. dubna 2011 
od 17.00 hodin jsou senioři pozváni na besedu 
a výstavu „Kreativně proti chudobě“. Děkuji všem 

spolupracovníkům za pomoc při organizačním 

zajištění humanitární sbírky a především všem dár-

cům, kteří ji svými dary podpořili. 

Jarmila Málková, vedoucí OSP.

Odbor správy a údržby. V průběhu měsíce března 

pracovníci místního hospodářství pokračovali ve 

stavebních úpravách v bytě č. p. 240; byla prove-

dena výměna obkladů v kuchyni a v koupelně, dále 

rekonstrukce vodoinstalace a elektroinstalace. 

V budově Špitálu jsme dokončili pokládku soklu ko-

lem podlahy v celém spodním podlaží a na zakázku 

fi rma zhotovila a provedla osazení dřevěného rámu 

na stávající železnou konstrukci, umístěnou na 

vchodu do prvního podlaží. Díky příznivému počasí 

pracovníci údržby započali s jarním úklidem města 

a s péčí o zeleň. Pracovníci začali s vyčištěním lo-

kality pod ulicí Pod Zámkem, kde bylo nutno spálit 

nahromaděné klestí. Na základě rozhodnutí odboru 

životního prostředí byla odstraněna borovice v ulici 

U Koupaliště, z důvodu odlomení kosterní větve 

a narušení statiky a habitusu stromu. Došlo k pro-

stříhání mladých stromů javorů vysázených podél 

silnice k Hesovu. Na požadavky místních obyvatel 

jsou pracovníci místního hospodářství schopni od-

vážet hromádky smetené drtě jen při případném 

výjezdu technikou, nelze reagovat na individuální 

požadavky jednotlivců. Hromadný odvoz smetené 

drtě je plánován na začátek měsíce dubna v prů-

běhu tradiční „hromádkové akce“, a to od 4. dubna 

do 8. dubna 2011. Svoz by byl prováděn průběžně 

od  pondělí 4. dubna 2011. Bližší informace vyvě-

síme po městě na plakátovacích plochách. Předem 

děkujeme všem, kteří se do akce zapojí. 

Ing. Ludmila Benešová, vedoucí OSÚ

Den Místo 
přistavení 
(ulice)

Den Místo 
přistavení 
(ulice)

Den Místo 
přistavení 
(ulice)

Pondělí

11.04.

gen. Luži Pondělí

18.04.

Tržiště Pondělí

25.04.

Cihlářská

Uterý

12.04.

Bezručova Uterý

19.04.

Jiráskova Uterý

26.04.

Česká

Středa

13.04.

Hesovská Středa

20.04.

Vyšehrad Středa

27.04.

Nerudova

Čtvrtek

14.04.

Pecháčkova Čtvrtek

21.04.

Příkopy Čtvrtek

28.04.

Niklfeldova

Pátek

15.04.

Žižkova Pátek

22.04.

Na 

Vyhlídce

Pátek

29.04.

U 

Koupaliště

Další přistavení kontejnerů na kompostova-

telný odpad na uvedených stanovištích bude vždy 

od druhého pondělí v měsíci, to znamená: v květnu 

od 9., v červnu od 13., v červenci od 11., v srpnu od 

8., v září od 12., v říjnu od 10., a v listopadu, pokud 

nebude sníh, od 14.

Na místní části a zahrádkářské osady budou kon-

tejnery na kompostovatelný odpad rozmístěny na 

základě požadavku zástupce osadního výboru či 

zahrádkářské kolonie po domluvě s pracovníkem 

odboru životního prostředí Městského úřadu Při-

byslav. 

Na základě požadavků osadních výborů máme 

již několik termínů pro přistavení kontejneru na 

kompostovatelný odpad určených a budeme je 

průběžně zveřejňovat v Občasníku. V Utíně bude 

kontejner na kompostovatelný odpad přistaven 

ve dnech 8.–10. dubna, v Keřkově 2.–3. května, 

v Dobré 4.–5. května, v Poříčí 6.–8. května.

V letošním roce se již nebudou samostatně při-

stavovat kontejnery na dřevo. Do kontejnerů na 

kompostovatelný odpad lze ukládat odpad vzni-

kající při údržbě zahrádek. Jedná se o posečenou 

trávu, shrabané listí, dřevní hmotu apod. Jaro je tu
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Odbor hospodářsko-správní. 
Fond rozvoje bydlení města Přibyslav – město Při-

byslav, v zájmu zlepšení úrovně bydlení a životního 

prostředí města, vytvořilo fond rozvoje bydlení, který 

slouží k poskytování půjček na zvelebení obytných 

budov a jejich výstavbu. Příjemcem půjčky z fondu 

mohou být fyzické a právnické osoby, které vlastní 

obytné budovy na území města Přibyslav. Z fondu se 

poskytují tyto druhy půjček: obnova střechy a střešní 

konstrukce 100 tis./dům, zřízení plynového vytápění 

25 tis./byt, zřízení malé ČOV 20 tis./byt, dodatečná 

izolace domu proti spodní vodě 100 tis./dům, ob-

nova fasády domu 10 tis./byt, zateplení obvodového 

pláště 20 tis./byt, vybudování WC a koupelny 20 tis./

byt, půdní nástavba rušící ploché střechy 70 tis./

byt, vestavba bytů do klasického půdního prostoru 

50 tis./byt. Jednotlivé půjčky lze kumulovat s výhra-

dou půjčky na obnovu fasády s půjčkou na zateplení 

obvodového pláště. Půjčku nelze získat opakovaně 

na jeden titul u jednoho domu nebo bytu v období 

kratším deseti let. Více informací na stránkách města 

Přibyslav v záložce legislativa/pravidla a zásady/2007, 

pravidla fondu rozvoje bydlení. 

Ing. Miroslav Ondráček, vedoucí OHS

Odbor výstavby. Režim v památkové zóně – reži-

mem v památkové zóně se zabývá zejména zákon 

č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 

pozdějších předpisů. Ten v § 14, odst. 1 a 2 jasně 

stanoví, že zamýšlí-li vlastník kulturní památky pro-

vést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování 

nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího 

prostředí, je povinen si předem vyžádat závazné 

stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou pů-

sobností (pro nás Městský úřad Havlíčkův Brod 

– odbor rozvoje města), a jde-li o národní kulturní 

památku, závazné stanovisko krajského úřadu. 

Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není 

kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, 

v památkové zóně (Přibyslav) nebo v ochranném 

pásmu nemovité kulturní památky, nemovité ná-

rodní kulturní památky, památkové rezervace, nebo 

památkové zóny, je povinen k zamýšlené stavbě, 

změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo 

odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dře-

vin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti 

si předem vyžádat závazné stanovisko obecního 

úřadu s rozšířenou působností. Město Přibyslav má 

vyhlášenou městskou památkovou zónu (MPZ) od 

1. 11. 1990. V praxi to znamená, že je lépe si toto 

stanovisko opatřit s dostatečným předstihem, aby 

stavebník věděl, co mu dotčený orgán povolí a co 

ne, a mohl toto zapracovat do projektové doku-

mentace. Náš stavební úřad musí obsah závazného 

stanoviska plně respektovat a nemůže rozhodnout 

v rozporu s tímto dokumentem. Výše uvedené se 

vztahuje i na umisťování reklamních cedulí, infor-

mačních desek nebo označení provozoven. Mapa 

MPZ Přibyslav je k nahlédnutí na našich webových 

stránkách, v odkazu městská legislativa, OZV 2008 

č. 4 – o památkové zóně. Mapa lze zvětšovat tak, že 

jsou zřejmá parcelní čísla pozemků a čísla popisná 

domů vedených jako kulturní památky. 

Miloš Šimek, vedoucí OV

Od 4. 3. 2011 buduje fi rma STAVAK z Havlíčkova 

Brodu vodovod do místních částí Dvorek, Uhry 

a Hřiště. Jde o investici, která je podpořena z Ope-

račního programu Životního prostředí. Dotace nám 

bude poskytnuta prostřednictvím Státního fondu 

životního prostředí. Po dokončení bude mít město 

Přibyslav kompletně vyřešeno zásobování pitnou 

vodou. Splní tak nejen svou zákonnou povinnost, 

ale zároveň vyřeší možné problémy se zásobováním 

pitnou vodou i v budoucnosti, protože kompletně 

vybudovaná a propojená síť města, která je zároveň 

spojená s velkými a bohatými zdroji pitné vody, dává 

tuto záruku. Završuje se tak jedna z nejdůležitějších 

etap v rozvoji města. Místní části se začaly připojo-

vat po roce 1990, náklady se počítají na desítky mili-

onů korun. Na budování po roce 1990 mají zásluhu 

všechna zastupitelstva, všichni starostové a odpo-

vědní úředníci, z nichž vyzdvihuji Ing. Jiřího Musila.

Zastupitelstvo města dne 23. 3. 2011 rozhodlo 

o další velké investici o budování kanalizace do 

místních částí Dvorek a Uhry. Na tuto investici jsme 

nezískali žádné dotační prostředky, a proto ji hra-

díme plně z rozpočtu města v roce 2011. Provádí 

ji stejná fi rma. Současně, jako při každém kopání, 

rozvedeme ve Dvorku, Uhrách a Hřištích kabelové 

rozvody. Všechny občany prosím o trpělivost, za 

možné problémy se předem omlouváme.

Po roztátí sněhu a rozmrznutí povrchu se rozběhly 

práce na cyklostezce. Upozorňuji všechny „zvídavé 

návštěvníky“, že celá trasa je staveništěm, na které je 

zákaz vstupu. Stavební fi rma EUROVIA CS z Jihlavy 

a město Přibyslav dělají vše proto, aby dílo bylo do-

končené dříve, než jak nám stanoví harmonogram, 

tj. do konce listopadu 2011. Prosím mějte trpělivost.

V průběhu prvních tří měsíců roku 2011 došlo 

k formální výměně ve funkci jednatele Sportovního 

zařízení města Přibyslav, kde výkon funkce převzal 

pan Martin Kamarád, a ve funkci člena správní rady 

Havlíčkova kraje, o. p. s., kde město zastupuje pan 

Jan Štefáček. V obou funkcích zastupoval město 

Přibyslav pan Michael Omes, kterému touto cestou 

za odvedenou kvalitní práci děkuji.

K 31. 3. 2011 na vlastní žádost končí Ing. Miroslav 

Ondráček ve funkci vedoucího Odboru hospodář-

sko-správního MÚ Přibyslav. Jeho práci pro město 

hodnotím velmi pozitivně, děkuji mu za ní a přeji vše 

dobré v dalším životě.

Dne 9. 3. 3011 se uskutečnilo výběrové řízení 

na uvolněné místo vedoucího OHS MÚ Přiby-

slav. Výběrová komise doporučila ke jmenování 

Ing. Zdeňku Teclovou, kterou následně Rada města 

Přibyslav do této funkce jmenovala. Výkon funkce 

vedoucí odboru a zastupitelky města je neslučitelný 

a proto se paní zastupitelka, po nástupu do funkce, 

vzdá mandátu člena zastupitelstva města Přibyslav. 

Nově jmenované paní vedoucí přeji vše dobré při 

vykonávání náročné práce v odpovědné funkci.

Přeji pohodu v začínajícím jaru a krásné prožití 

Velikonoc.

Jan Štefáček, starosta

Investice a změny ve funkcích

V měsíci březnu jsem navštívil všechny obce, které 

náleží k městu Přibyslav. Musím na tomto místě 

poděkovat všem osadním výborům za vlídné přijetí 

a za čas, který věnovaly mně a své obci. Jejich práce 

je v obcích často pozitivně vidět. 

V současnosti město Přibyslav realizuje investici 

vodovodu a položení rozvodů kabelové televize ve 

Dvorku, Uhrách a Hřištích. Ve středu 23. 3. zastu-

pitelstvo města odsouhlasilo investici na tlakovou 

kanalizaci do Dvorku a Uher. Přiznávám, že jsem 

pro tuto investici nehlasoval. Pro její realizaci ho-

vořila skutečnost, že investice byla vysoutěžena za 

nízkou cenu, že se společně s ní vyřeší i defi nitivní 

napojení na kabelovou síť v Přibyslavi. Proti jejímu 

uskutečnění hovořila v mém případě znalost situace 

v ostatních obcích, záměr realizace rekonstrukce 

školy a další nutné fi nanční nároky na rozpočet 

města. Nezanedbatelnou obavu mám i z možnosti 

významných víceprací z důvodů zastaralých sou-

hlasů vlastníků pozemků.

Bohužel zde musím napsat, že většina obcí trpí 

většinou dlouholetým odkládáním řešením stavu 

jejich místních komunikací. V Poříčí, Keřkově a Hřiš-

tích (i části Dobré) je tato situace umocněna ne-

šťastnými spádovými podmínkami, které společně 

s naprostou absencí možnosti odvést větší množství 

srážek z povrchu komunikace znamená pro mnoho 

lidí v nich přímé ohrožení jejich majetku a další de-

strukci obecních komunikací. Tak jako se povedlo 

alespoň částečně vyřešit v minulosti pohyb podél 

komunikace I. třídy v Ronově, je naprosto nezbytné, 

podle mého názoru, započít s řešením tohoto 

problému v Dobré. Pohyb po této komunikaci ze 

směru od Havlíčkova Brodu tam podle mne přímo 

ohrožuje životy lidí, kteří nemají např. v zimě jinou 

alternativní cestu. Velkou výhodu má oproti ostat-

ním obcím Dolní Jablonná, kde se i díky vstřícnosti 

vlastníků pozemků povedlo realizovat pozemkové 

úpravy. Věřím, že tyto úpravy budou mít efekt ve 

stavbě cesty a melioračních opatření, jež nebudou 

realizovány z prostředků města. Utín a Česká Jab-

lonná jsou další dvě obce, kde je aktivita osadního 

výboru velmi znát; obě obce mají odvod splaško-

vých vod zajištěn zastaralou kanalizací a taktéž zde 

jsou na různých místech problémy s povrchovou 

vodou. 

Pokud dojde k realizaci rekonstrukce školy, je 

téměř jisté, že bude velmi komplikované do jednot-

livých obcí soustředit větší množství prostředků. 

Proto považuji za nezbytně nutné, aby zastupitelstvo 

zvýšilo každoroční objem prostředků na běžnou 

údržbu majetku a zeleně v integrovaných obcích. 

Jsem rád, že se k této myšlence postavila většina za-

stupitelů na semináři zastupitelstva kladně a věřím, 

že na dubnovém zasedání zastupitelstvo schválí vý-

daje na tento účel.

Martin Kamarád, místostarosta města

Obce
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10/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje program veřejného zasedání dne 2. 3. 2011.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zahájení

11/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav bere na vědomí zprávy z jednání rady města, fi nančního a kontrolního 
výboru za období od 20. 12. 2010 do 2. 3. 2011.
Usnesení bylo přijato 15 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Blok zpráv

12/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Přibyslav 
na rok 2011.
Odpovědnost: Ing. Marie Křesťanová
Termín: 12/2011
Usnesení bylo přijato 15 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Finanční 
a kontrolní 
výbor

13/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Přibyslav 
na rok 2011.
Odpovědnost: Mgr. Zdena Neumannová
Termín: 12/2011
Usnesení bylo přijato 15 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

14/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav ruší usnesení Zastupitelstva města Přibyslav č. 5 ze dne 15. 10. 2003.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 2. 3. 2011
Usnesení bylo přijato 15 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zrušení 
usnesení

15/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě kupní a o spolupráci a 
součinnosti při realizaci plynárenského zařízení mezi městem Přibyslav a VČP Net, s. r. o., Hradec 
Králové, Pražská třída 485, IČ 27495949 na akci Plynofi kace 21 RD, Pod Osivou, Přibyslav.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 03/2011
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Smlouva

16/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej pozemku parc. č. 185/18 o výměře 171 m2 v k. ú. 
Přibyslav paní Markétě Pospíchalové, Přibyslav, Rašínova 536 za kupní cenu 34.200 Kč. Náklady spojené 
s prodejem, kromě daně z převodu nemovitostí, hradí kupující. Pokud příslušná smlouva nebude 
uzavřena do šesti měsíců od 2. 3. 2011, má město Přibyslav právo od jejího uzavření odstoupit, čímž toto 
usnesení pozbývá platnosti. 
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 2. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 2.

Prodej

17/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej pozemku parc. č. 963/117 o výměře 75 m2

 v k. ú. Přibyslav, odděleného od pozemků parc. č. 963/69 a 964/4 geometrickým plánem č. 1382-
97/2010 vyhotoveným fi rmou Lenka Mášová – Geodezie, Přibyslav, Bechyňovo náměstí 6 panu 
Jaromíru Petříkovi, Přibyslav, Cihlářská 716 za kupní cenu 14.250 Kč. Náklady spojené s prodejem, 
kromě daně z převodu nemovitostí, hradí kupující. Pokud příslušná smlouva nebude uzavřena do 
šesti měsíců od 2. 3. 2011, má město Přibyslav právo od jejího uzavření odstoupit, čímž toto usnesení 
pozbývá platnosti.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 2. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 15 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

18/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků parc. 
č. st. 1189 o výměře 83 m2 a parc. č. st. 1190 o výměře 84 m2 v k. ú. Přibyslav z vlastnictví České republiky 
– Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města Přibyslav.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 03/2011
Usnesení bylo přijato 15 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Převod

19/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje darovací smlouvu, kterou pan Lukáš Sejkora, Přibyslav, 
Hesovská 186 daruje městu Přibyslav pozemek parc. č. 1660/10 o výměře 2 m2 v k. ú. Přibyslav.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 05/2011
Usnesení bylo přijato 15 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Darování

20/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr směny části pozemku parc. č. 954/1 o výměře cca 57 m2 
v k. ú. Přibyslav za části pozemků parc. č. 951/9 a 964/28 o celkové výměře cca 58 m2 v k. ú. Přibyslav 
a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 03/2011
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Záměr

21/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje úhradu neinvestičních výdajů připadajících na děti s trvalým 
pobytem na území města Přibyslav, navštěvující v roce 2010 Mateřskou školu Stříbrné Hory v celkové 
výši 58.755 Kč.
Odpovědnost: Ing. Miroslav Ondráček
Termín: 03/2011
Usnesení bylo přijato 15 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Rozpočet 
města

22/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravené rozpočtové opatření č. 2/2011 k rozpočtu města 
Přibyslav na rok 2011 podle přílohy.
Příloha: Upravené rozpočtové opatření č. 2/2011
Odpovědnost: Ing. Miroslav Ondráček
Termín: 03/2011
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 2.

23/2011 Zastupitelstvo 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 životného prostředí formou účelových 
dotací z rozpočtu města Přibyslav.
Odpovědnost: Ing. Miroslav Ondráček
Termín: 05/2011
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

24/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav bere na vědomí „Informaci o stavu požární ochrany ve městě Přibyslav 
za rok 2010.“
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 03/2011
Usnesení bylo přijato 15 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Různé

F O T O R U B R I K A:
Za Přibyslav krásnější?

Bez komentáře
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F O T O R U B R I K A:
Březnová Přibyslav25/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje program veřejného zasedání dne 23. 3. 2011.

Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zahájení

26/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav rozhoduje, na základě výběrového řízení a rozhodnutí Rady 
města Přibyslav, zařadit veřejnou zakázku „Odkanalizování lokality Přibyslav – místní část Dvorek, 
Uhry“ do rozpočtu města Přibyslav v roce 2011, tím umožnit její realizaci fi rmou STAVAK spol. 
s r. o. Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 15058786 a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo. 
Cena díla je 4.578.682 Kč bez DPH.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 03/2011
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 1, zdržel se 1.

Výběrové 
řízení

27/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje poskytnutí fi nančního daru paní Zuzaně Musilové, Jana Otty 477, 
582 22 Přibyslav ve výši dle neveřejné přílohy k jednání.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
                              Ing. Miroslav Ondráček
Termín: 04/2011
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 0, zdržel se 2.

Rozpočet 
města

28/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2011 k rozpočtu města Přibyslav na rok 
2011 podle přílohy.
Příloha: Rozpočtové opatření č. 3/2011
Odpovědnost: Ing. Miroslav Ondráček
Termín: 03/2011
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

43/2011 Rada města Přibyslav rozhoduje dle návrhu hodnotící komise přidělit veřejnou zakázku „Odkanalizování 
lokality Přibyslav – místní část Dvorek, Uhry“ fi rmě STAVAK spol. s r. o. Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův 
Brod, IČ 15058786 a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo. Cena díla je 4.578.682 Kč bez DPH.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 03/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Výběrové 
řízení

44/2011 Rada města Přibyslav rozhoduje přidělit veřejnou zakázku „ZŠ Přibyslav – sanační práce“ fi rmě Ing. 
Radek Wasserbauer, Nové Dvory 16, 592 12 Nížkov a doporučuje Zastupitelstvu města Přibyslav zařadit 
zakázku do rozpočtového opatření č. 3/2011. Cena díla je 85.000 Kč (fi rma není plátcem DPH).
Odpovědnost: Ing. Miroslav Ondráček
                              Mgr. Jan Štefáček
Termín: 03/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

  

45/2011 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření mandátní smlouvy č. 0111 s panem Václavem Chlubnou, 
Kosinkova 12, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 12139599 na provedení poptávkového řízení na projektanta 
investiční akce města „ZŠ Přibyslav – sanační práce“ a doporučuje Zastupitelstvu města Přibyslav zařadit 
zakázku do rozpočtového opatření č. 3/2011. Cena díla je 17.000 Kč včetně DPH.
Odpovědnost: Ing. Miroslav Ondráček
                             Mgr. Jan Štefáček
Termín: 03/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

46/2011 Rada města Přibyslav schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1657/2 o výměře 8 m2 v k. ú. Přibyslav 
panu Kamilu Petrovi, Lípa 189. Cena pronájmu je 1 Kč/m2/den. Nájemní smlouva bude uzavřena na 
dobu určitou, a to od 1. 4. 2011 do 30. 10. 2011.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 03/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Pronájem

47/2011 Rada města Přibyslav souhlasí s bezplatným pronajmutím prostor 1. nadzemního podlaží Starého špitálu 
za účelem výstavy „Kreativně proti chudobě“ v období od 10. 4. do 30. 4. 2011.
Odpovědnost: Bc. Hana Pelikánová
Termín: 03/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

48/2011 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1647/1 o výměře 3 m2 v k. ú. 
Přibyslav a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 03/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Záměr

49/2011 Rada města Přibyslav schvaluje Pravidla Rady města Přibyslav pro hodnocení práce ředitelů a vedoucích 
organizací zřizovaných městem Přibyslav s účinností od 1. 7. 2011.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 03/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Obecní 
legislativa

50/2011 Rada města Přibyslav schvaluje bezúplatné zapůjčení 4 ks kontejnerů na akci Pyro Car 2011 ve dnech 26. 
8. - 28. 8. 2011 a následné bezúplatné uložení směsného odpadu z této akce na skládce v Ronově nad 
Sázavou.
Odpovědnost: Martin Kamarád
Termín: 08/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Rozpočet

51/2011 Rada města Přibyslav schvaluje kalkulaci cen za uložení odpadu na skládce v Ronově nad Sázavou pro 
rok 2011 podle přílohy k jednání.
Odpovědnost: Ing. Miroslav Ondráček
Termín: 03/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Divadelní soubor Furiant – Sen noci svatojánské

Masopust v podání divadelního  souboru Muzikál

Beseda o Jeruzalémě

Kytička pro babičku

Vyhlášení nejlepšího čtenáře
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Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 9. 3. 2011 (pokračování)

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 14. 3. 2011

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 23. 3. 2011

52/2011 Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí věcného daru z majetku města Přibyslav rodině WAH, trvale 
bytem Bechyňovo náměstí 41, 582 22 Přibyslav, a to:
 1 ks počítač (PC Premio – inventární číslo 501535)
 1 ks monitor LCD 19 (inventární číslo 501557)
 1 ks televize ORAVA 458 (inventární číslo 2024).
Odpovědnost: Jiří Koudela
                              Ing. Miroslav Ondráček
Termín: 10. 3. 2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

53/2011 Rada města Přibyslav souhlasí s prominutím platby za opětovné připojení  internetu a kabelové televize, 
prominutí měsíčního poplatku za užívání internetu a kabelové televize na období od 10. 3. 2011 do 
31. 5. 2011:
– poplatek za opětovné připojení KT 500 Kč
– poplatek za opětovné připojení internetu 500 Kč
– INTERNET PŘIBYSLAV STANDARD  cena 380 Kč(měsíc)
– KT PŘIBYSLAV TV STANDARD cena  80 Kč (měsíc)
Odpovědnost: Jiří Koudela
                              Petra Holubová
Termín: 10. 3. 2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

54/2011 Rada města Přibyslav uděluje plnou moc pro starostu města Přibyslav Mgr. Jana Štefáčka, v souladu se 
zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, k zastupování města Přibyslav 
ve statutárních orgánech obecně prospěšné společnosti Havlíčkův kraj, o. p. s, Školní 500, 582 63 
Ždírec nad Doubravou, IČ 27493245 ve volebním období 2010 – 2014.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Různé

55/2011 Rada města Přibyslav jmenuje na návrh tajemníka MÚ Přibyslav vedoucí Odboru hospodářsko-správního 
Městského úřadu Přibyslav Ing. Zdeňku Teclovou.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

56/2011 Rada města Přibyslav rozhoduje přidělit veřejnou zakázku „Výstavba TKR Dvorek, Uhry a Hřiště 
(primární a sekundární síť)“fi rmě VLASTIMIL VEJVODA, Prodloužená 221, 530 09 Pardubice, 
IČ 62040120. a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo. Cena díla je 1.040.032 Kč bez DPH.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 03/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Výběrové 
řízení

57/2011 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 975/1 o výměře 15 m2 v k. ú. 
Přibyslav a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 03/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Záměr

58/2011 Rada města Přibyslav rozhoduje přidělit veřejnou zakázku „Zemní práce pro televizní kabelový rozvod 
Hřiště, Dvorek, Uhry“fi rmě STAVAK spol. s r. o., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 15058786, 
souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo a doporučuje Zastupitelstvu města Přibyslav zařadit zakázku do 
rozpočtu města Přibyslav v roce 2011 rozpočtovým opatřením. Cena díla je 543.444 Kč bez DPH.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
               Ing. Ludmila Benešová
               Ing. Miroslav Ondráček
Termín: 03/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Výběrové 
řízení

59/2011 Rada města Přibyslav rozhoduje přidělit veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace 
k vodovodním přípojkám investiční akce „Vodovod Přibyslav – místní část Dvorek – Uhry, Hřiště“ fi rmě 
PROfi  Jihlava, spol. s r.o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava, IČ 18198228, souhlasí s uzavřením smlouvy 
o dílo a doporučuje Zastupitelstvu města Přibyslav zařadit zakázku do rozpočtu města Přibyslav v roce 
2011 rozpočtovým opatřením.
Cena díla je 196.350 Kč bez DPH.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
               Ing. Ludmila Benešová
               Ing. Miroslav Ondráček
Termín: 03/2011
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, proti 0, zdržel se 2.

60/2011 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Přibyslav a Muzeem Vysočiny 
Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací, Havlíčkovo náměstí 19, 580 01 Havlíčkův Brod na provedení 
záchranného archeologického výzkumu na stavbě „Vodovod Přibyslav – místní část Dvorek – Uhry, 
Hřiště“ a doporučuje Zastupitelstvu města Přibyslav zařadit zakázku do rozpočtu města Přibyslav v roce 
2011 rozpočtovým opatřením.
Cena díla je stanovena jako maximální ve výši 62.500 Kč. Muzeum není plátcem DPH.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
                             Ing. Miroslav Ondráček
Termín: 03/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Smlouva

Žádáme obyvatele našeho města, aby třídili 
a ukládali odpad dle vyhlášky města č. 1/2001 
o systému sběru, přepravy, třídění, využívání, 
shromažďování a odstraňování komunálních od-
padů ve městě Přibyslav. Jak nemá třídění a uklá-
dání odpadu vypadat, ukazuje snímek z Ronova 
nad Sázavou. V případě nedodržení povinností 
při ukládání odpadu lze uložit sankce podle zá-
kona o přestupcích. OŽP

Svoz a sběr 
velkoobjemového 
a nebezpečného 
odpadu 
Oznamuje, že ve dnech 9.–13. května 2011 bude ve 
městě proveden svoz velkoobjemového a nebezpečného 
odpadu a v sobotu 14. května 2011 v místních částech 
(dle situace a rozpisu, které jsou zveřejněny v Přibyslav-
ském občasníku). 

Při tomto sběru je možné odevzdat pouze velkoob-
jemový odpad (odpad, který se nevejde do popelnice) 
a odpady s nebezpečnými vlastnostmi, například rádia, 
televizory, ledničky, plechovky, nádoby od barev, laků, 
ředidel, zářivky, monočlánky, akumulátory, léky aj. 

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

Tato služba je zajišťována pouze pro fyzické osoby, 
a to zdarma. Právnické osoby a fyzické osoby podnikající 
mají povinnost odpady vzniklé při podnikatelské činnosti 
likvidovat dle zákona o odpadech a současně prokazovat 
jejich likvidaci kontrolním orgánům. 

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

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

V případě nejasností nebo dotazů se můžete informovat 
na telefonech: Jana Krejčová – 569 430 820, 603 189 590.

Jana Krejčová, referent OŽP

     

TŘIĎTE ODPAD, ALE NE TAKTO

Pokračování na další straně
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61/2011 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu na výkon občasného autorského dozoru na stavbě „Vodovod 
Přibyslav, místní část Dvorek-Uhry, místní část Hřiště“ uzavřenou mezi městem Přibyslav a PROfi  Jihlava 
spol. s r. o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava, IČ 18198228.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
                             Ing. Miroslav Ondráček
Termín: 03/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

62/2011 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o dílo č. 73/11 mezi městem Přibyslav a společností ENVIREX, 
spol. s r. o., Petrovická 861, Nové Město na Moravě, IČ 47914700. Předmětem smlouvy je monitoring 
skládky odpadů v Ronově nad Sázavou v rozsahu nabídky ze dne 8. 3. 2011. Cena na rok 2011 je 
stanovena pevně ve výši 305.300 Kč + 20 % DPH.
Odpovědnost: Jana Krejčová
                             Ing. Miroslav Ondráček
Termín: 04/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

63/2011 Rada města Přibyslav souhlasí s prodejem buldozeru S 100, inventární č. 50271 panu Jaromíru Lánovi, 
Pořežín 4, 592 11 Velká Losenice za cenu 46.600 Kč.
Odpovědnost: Ing. Miroslav Ondráček
Termín: 04/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Prodej

64/2011 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu stánku na občerstvení na Koupališti Přibyslav na letní 
sezónu 2011 a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Odpovědnost: Jana Krejčová
                             Zdeněk Matějka
Termín: 05/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Záměr

65/2011 Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí fi nančního daru Evě Hladíkové a Anežce Kunstarové na 
pořádání kulturní akce v Utíně ve výši 7.000 Kč.
Odpovědnost: Martin Kamarád
                              Ing. Miroslav Ondráček
Termín: 04/2011
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Rozpočet

66/2011 Rada města Přibyslav souhlasí s vyřazením drobného a dlouhodobého hmotného majetku dle přílohy 
k jednání.
Odpovědnost: Marie Bártová
Termín: 03/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Různé

Číslo Datum a čas Stanoviště
Pondělí 9. 5. 2011
1 14:00-14:45 Příkopy
2 15:00-15:45 Pecháčkova
3 16:00-16:45 U Koupaliště
4 17:00-17:45 Ronovská (LDO)
Úterý 10. 5. 2011
5 14:00-14:45 gen. Luži
6 15:00-15:45 Vyšehrad
7 16:00-16:45 Husova (zámek)
8 17:00-17:45 Bechyňovo náměstí 

(radnice)
Středa 11. 5. 2011
9 14:00-14:45 U Lesa
10 15:00-15:45 Tržiště
11 16:00-16:45 Žižkova
12 17:00-17:45 Česká
Čtvrtek 12. 5. 2011
13 14:00-14:45 Jiráskova
14 15:00-15:45 Wolkerova
15 16:00-16:45 Bezručova
16 17:00-17:45 Nerudova
Pátek 13. 5. 2011
17 14:00-14:45 Pelikánova
18 15:00-15:45 Na Vyhlídce
19 16:00-16:45 Rašínova
20 17:00-17:45 U Barevny
Sobota 14. 5. 2011
vůz
1,2 8:00-8:45 Poříčí, Utín 

(u kulturního domu)
1,2 9:00-9:15 Poříčí (statek), Hesov
1,2 9:30-10:15 Česká Jablonná, Keřkov 

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

(u hasičské zbrojnice)
1 11:30-12:00 Dvorek
2 11:30-12:15 Hřiště
1 12:15-12:45 Uhry
2 12:30-13:15 Ronov nad Sázavou

Časový rozpis svozu 
velkoobjemového 
a nebezpečného odpadu

Mapka svozu velkoobjemového a nebezpečného 
odpadu

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 23. 3. 2011 (pokračování)
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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 Měst-
ského úřadu v Přibyslavi. Mgr. Eva Pospíchalová, Jarmila Málková 

OBL A S TNÍ C HARI TA HAVLÍČ KŮ V BROD 

PROJEKT: OBČ ANSK Á POR ADNA 
HAVLÍČKŮV BROD
Občanská poradna Havlíčkův Brod poskytuje rady, 

informace a pomoc lidem, kteří jsou v nepříznivé 

sociální situaci nebo jim taková situace hrozí, ne-

znají svá práva a povinnosti, dostupné služby nebo 

nejsou schopni vyjádřit své potřeby a hájit své 

oprávněné zájmy. Je nezávislým místem bezplatné, 

důvěrné a nestranné pomoci. Podílí se na činnosti 

Asociace občanských poraden a společně upozor-

ňuje příslušné státní a místní orgány na nedostatky 

legislativy a na neřešené problémy občanů ve snaze 

ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb. 

Cílem je poskytovat odborné sociální poraden-

ství přispívající k řešení nepříznivých soc. situací 

na základě principů bezplatnosti, nezávislosti, 

nestrannosti a diskrétnosti, co největší míra syste-

matické a komplexní práce s uživatelem na základě 

individuálního přístupu a respektování jeho názoru, 

doprovázení uživatele při řešení jeho problému při 

maximálním využití přirozené sítě místních institucí 

a kontaktů, podpora uživatele při řešení jeho pro-

blému.

Občanská poradna Havlíčkův Brod poskytuje 

odborné sociální poradenství přispívající k řešení 

nepříznivých sociálních situací. Je charakteristická 

způsobem práce s uživatelem, jeho zplnomocňo-

váním a komplexním přístupem k uživateli a jeho 

situaci. Zabývá se poradenstvím v různých oblas-

tech, mimo jiné rodinných a  mezilidských vztahů, 

sociálních dávek, oblasti pracovně-právní, bydlení, 

občansko-právní problematiky, právního systému 

a právní ochrany, ochrany spotřebitele, lidských 

práv. Působnost Občanské poradny Havlíčkův 

Brod je především region Havlíčkův Brod.

Kontaktní údaje: 
Občanská poradna Havlíčkův Brod
B. Němcové 188, 580 01  Havlíčkův Brod
e-mail: poradna@charitahb.cz
www:hb.charita.cz
tel. 569 425 630
vedoucí: Soňa Valová, DiS.

Občanské sdružení Benediktus působí již 10 let 

jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb 

pro lidi s mentálním postižením a jejich rodiny 

v Chotěboři.

Poskytujeme odlehčovací službu, jejímž cílem je 

všestranný rozvoj člověka s postižením tak, aby se co 

nejvíce osamostatnil a dosáhl co největšího rozvoje 

v kolektivu přátel. Může tak u nás pouze posedět 

nebo si vybrat některou z dílen (keramika, výtvarná 

dílna, hudební, plstění…). Člověk, který se o člověka 

s postižením celodenně stará, zas získává čas na 

odpočinek nebo vyřízení důležitých věcí.

Od února 2011 poskytujeme službu v sociálně 
terapeutických dílnách, ve kterých se klient učí 

pracovním dovednostem jak řemeslným, tak 

obecným, například dochvilnosti, spolupráci atd. 

Konkrétně se jedná o dílnu na zpracování vlny, 

dřevodílnu a venkovní práce na zahradě.

Pokud pro sebe nebo své blízké hledáte 

něco podobného, neváhejte nás kontaktovat. 

V současné době můžeme přijmout do odlehčovací 

služby 2 klienty a do sociálně terapeutických dílen 

3 klienty.

Kontakt:
o. s. Benediktus, Klášterní 60, 583 01 Chotěboř

tel. 731 402 233, 731 646 811

www.benediktus.org

e-mail: benediktus@centrum.cz

Jeden z výrobků našich klientů, ukazuje na důležitý 
rys našich služeb – klademe důraz na utváření a 
upevňování vztahů.

Noví poradci 

Besedy

Vchod do Občanské poradny
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Zprávy 
z pečovatelské 
služby
V měsíci březnu jsme se i nadále potýkali se zvýše-
nou nemocností pečovatelek. V ojedinělých přípa-
dech jsme byli proto nuceni omezit provozní dobu 
Pečovatelské služby Přibyslav zrušením odpolední 
směny. V těchto případech byla odpolední směna 
nahrazena pohotovostí, kdy daná pečovatelka měla 
u sebe služební mobilní telefon a v případě potřeby 
zajistila potřebnou péči i osobní pochůzkou. Úkony 
u klientů nebyly tímto zrušením odpolední směny 
nijak omezeny, pouze byly po dohodě s klientem 
přesunuty na jinou vhodnou dobu.

V úterý 29. 3. se pečovatelky v dopoledních 
hodinách zúčastnily pravidelného školení řidičů, 
které probíhalo v prostorách Městského úřadu Při-
byslav.

Dne 31. 3. proběhlo v prostorách Střediska pečo-
vatelské služby Přibyslav školení na téma „Bezpečná 
domácnost II. – bezpečnostní rizika a prevence kri-
minality na seniorech“. Tento vzdělávací seminář byl 
pořádán v koordinaci s Policejním prezidiem a byl 
určen přímo pracovníkům terénních sociálních 
služeb, tj. pečovatelům a pečovatelkám. Nprap. 
Monika Pátková z oddělení Prevence kriminality 
Policie ČR v Havlíčkově Brodě za pomoci demon-
strativního videa připraveného Ministerstvem 
vnitra seznámila účastníky se všemi nástrahami, 
podvody, domácím násilím a majetkově krimi-
nálními činy, a to i s vyprávěním obětí – seniorů. 
Na školení byly rozebírány nejčastější situace, kdy 
mohou senioři např. přijít o své úspory, ale také 
citlivé téma, kdy např. rodina vyvíjí na seniora ná-
tlak kvůli převodu majetku apod. Tohoto školení se 
zúčastnily jak pečovatelky Pečovatelské služby Při-
byslav, ale zavítali k nám i pracovníci pečovatelské 
služby z Polné, Věžnice, Ledče nad Sázavou, Havlíč-
kova Brodu a pracovníci Oblastní charity Havlíčkův 
Brod. Věřím, že toto školení bylo pro nás všechny 
velkým přínosem, a to i z důvodů získaných zkuše-
ností z jednotlivých zařízení sociální péče a příkladů 
z praxe.

Martina Veselá, DiS., 
vedoucí Pečovatelské služby Přibyslav

Rozhovor s paní Marií Pleslovou a paní Ilonou Loužeckou, které byly 
nominovány za svou dobrovolnickou činnost na cenu „Křesadlo 2010“
1. Co nebo kdo vás přivedlo na myšlenku dobro-
volnické práce?
M.P. Na myšlenku dobrovolnické práce mne při-
vedla výzva Charity, kterou jsem někde četla. Proto 
jsem se spojila s paní Dopitovou z organizace 
FOKUS, která mi nabídla různé možnosti aktivit 
v domovech důchodců apod. Vzhledem k tomu, že 
sama pracuji v nemocnici, chtěla jsem se i ve své 
dobrovolnické práci věnovat nemocným, proto 
jsem se nakonec dohodla s Charitou a chodím 
navštěvovat nemocné na ODN V HB. Prošla jsem 
školením, mám i pojištění, a kartičku, kterou se pro-
kazuji nemocným i personálu ODN.
I.L. Již před 10 lety jako studentka zdravotní školy 
jsem pracovala v rámci praxe jako dobrovolnice 
pro centrum pro narkomany. Potom přišla práce, 
vdala jsem se, narodily se nám děti a na dobrovol-
nickou činnost jsem nějakou dobu neměla vůbec 
čas. Protože však máme opravdu skvělé babičky, 
pomalu jsem se zase začala do dobrovolnické čin-
nosti zapojovat – jela jsem třeba na nákup a zasta-
vila jsem se v DPS na malé popovídání. Nyní již se 
mnou občas i moje starší dcery chodí na procházky 
s klienty naší DPS a vnímají to jako samozřejmou 
věc.  Kontakt jsem získala na základě zprávy v Při-
byslavském občasníku a dohodla jsem se s paní 
M. Veselou, že budu provádět v DPS cvičení na 
lůžku, protože mám vzdělání jako cvičitel zdravotní 
tělesné výchovy.

2. Jak dlouho vykonáváte dobrovolnickou činnost?
M.P. Přes 3 roky.
I.L. Od července 2009

3. Máte v oblasti dobrovolnické činnosti nějaký vzor?
M.P. Ochotu pomáhat druhým projevovali vždy 
již moji rodiče, kteří chodili navštěvovat nemocné 
sousedy a pomáhali jim, když bylo třeba. A velkými 
vzory jsou pro mne paní Voralová i paní Ing. Mál-
ková, které jsou obě nositelkami ceny „Křesadlo“.
I.L. U nás v rodině byla pomoc potřebným samo-
zřejmostí, můj otec se například staral o tělesně 
postiženého strýčka, jezdili jsme navštěvovat ne-
mocné příbuzné i známé. Péče a starost o ostatní je 
nám vlastní, vnímají to tak i moji bratři – vliv rodiny 
byl pro mne v tomto směru zásadní.

4. Co vám osobně tato činnost přináší? Má i nějaké 
zápory?
M.P. Mně přináší hlavně radost! Nestalo se mi, že 
by někdo odmítl mou nabídku si pohovořit. Perso-
nálu se ptám, kdo je sám, za kým nikdo nejezdí – 
a s těmi lidmi si pak povídám. Když vidím, jak ožijí 
třeba při vyprávění svých životních příběhů, vidím, 
jak velký smysl tato činnost má. 
I.L. Mám teď trochu míň času, to mě mrzí – nej-
mladší dcerka vyžaduje teď už větší péči. Nicméně 
pro mě je nejdůležitějším přínosem pocit, že ten 
druhý je rád za pomoc, kterou mu svou činností 
poskytnu. Myslím si, že tento pocit zná každý…

5. Nemáte pocit, že byste čas, který věnujete dobro-
volnické činnosti, mohly raději věnovat sobě nebo 
své rodině? 
M.P. Ne, není to časově tak náročné, a když vidím 
radost, kterou lidem přinášíme, tak by mě to ani 

nenapadlo. Například před Vánocemi nebo Veliko-
nocemi děláme ve spolupráci s vrchní sestrou a 
sociální pracovnicí „dílničky“, kterých se mohou 
zúčastnit i pacienti, pokud chtějí a jsou schopni; vy-
robíme třeba přáníčka na stolky k postelím a velká 
radost pacientů přinese radost i nám.
I.L. Ne, čas dělím tak, abych rodinu nezanedbávala 
– a dcerky mohou jít i se mnou, když mají chuť, ale-
spoň se péče o druhé stane i samozřejmou součástí 
jejich životů.

6. Myslíte si, že by se dobrovolnická činnost měla 
více popularizovat?
M.P. Rozhodně ano, je tu spousta možností, jak 
druhým pomáhat. Existuje například řada lidí, kteří 
nejsou sami nemocní, ale starají se dlouhodobě 
o nemocného příbuzného. Tato činnost je velice 
vyčerpávající a dobrovolníci mohou pomoci, aby 
si takový člověk psychicky odpočinul, mohou ho 
na chvíli vystřídat, promluvit s ním a zabránit tím 
i třeba velkým fyzickým či psychickým problémům. 
I.L. Souhlasím, dobrovolnickou činnost je roz-
hodně třeba popularizovat, aby se dostala do pod-
vědomí lidí.

7. Co lidem, se kterými se setkáváte, nejvíce chybí? 
Jak probíhá konkrétně vaše činnost?
M.P.  Pacientům ODN nejvíce chybí kontakt s člově-
kem, který o ně má zájem. Na tomto oddělení jsou 
i lidé, kteří jsou úplně sami, jsou tam i bezdomovci, 
ale i lidé, kteří příbuzné mají, ale jsou na ODN jaksi 
„odložení“. S pacienty si hlavně povídám, s někte-
rými jdu na procházku, pokud mají zájem. Povídám 
si s nimi o jejich životě, mládí, rodinách. I oni se ptají 
mne na mou rodinu a práci. Bylo by dobře, kdyby 
bylo ještě více dobrovolníků, protože léčba paci-
entů probíhá lépe, když se cítí i psychicky dobře.
I.L. Já provádím s klienty hlavně cvičení na lůžku či 
na vozíku. Přitom si s nimi povídám. Těší mě, že pro 
některé jsem se stala součástí jejich života a bývá mi 
líto, když někteří klienti, které jsem měla obzvlášť 
ráda, odcházejí do jiných zařízení. Myslím, že je dů-
ležité, když klienti cítí účast a zájem dobrovolníků. 
Plavání s klienty DPS jsem původně prováděla také 
jako dobrovolník, ale nyní je tato činnost již pod zá-
štitou města (klub seniorů Pohoda).

8. Máte také čas na nějaké osobní koníčky či zájmy?
M.P. Ve volném čase se věnuji rodině. Mám ráda 
knihy dr. Svatošové, zajímám se o problematiku 
hospiců. Podílím se na organizování akci pro Pa-
pežské misijní dílo. Na televizi se moc nedívám, 
zajímají mě hlavně dokumentární pořady z oblasti 
sociální pomoci, v poslední době mě zaujala TV 
stanice Noe.
I.L. S rodinou se rádi věnujeme sportu, iniciátorem 
sportovního vyžití je u nás manžel. Ráda čtu, v tele-
vizi se dívám na zprávy nebo na dokumenty, ale ne-
sedím před ní jen tak – vždycky si předem připravím 
práci, třeba žehlení, a tak čas dobře využiji.

9. Pro paní Loužeckou mám ještě jednu speciální 
otázku – do našeho města se přistěhovala rodina 
barmských utečenců a ona pracuje jako koordi-
nátorka pro jejich začlenění do života v Přibyslavi. 
Co nám k této své činnosti můžete říci?

První týden po příjezdu rodiny byl náročný jak 
pro ně, tak pro mne. Museli jsme objet a oběhat 
spoustu úřadů, podepsat smlouvy na odběr plynu, 
elektřiny, uvést děti do školy a školky atd. Naštěstí 
jsou naši noví spoluobčané velmi vstřícní, snaživí 
a zodpovědní, takže jsme vše zvládli. Nyní je už 
práce méně; také pominul zájem médií, takže ro-
dina má klid a začíná žít běžným životem. Otec a sy-
novec pracují, jeden syn chodí do naší ZŠ, jedna 
dcerka do MŠ. Maminka je na mateřské dovolené 
s nejmladší dcerkou. Doufám, že se jim bude v Při-
byslavi líbit.

Děkuji za rozhovor a loučím se s pocitem, jak je 
fajn žít v jednom městě s takovými lidmi, jako je 
paní Pleslová a paní Loužecká.

Ptala se:
Mgr. Anna Šnýdlová
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Velikonoce v Klubu 
seniorů Pohoda.
Velikonoce jsou svátky bohaté na tradici. Barvení 

a různé zdobení vajec, pletení pomlázky, nezbytná 

„hodovačka“, rachot dřevěných klapaček i polévání 

vodou a pečení vizovického pečiva. Letos jsme za 

pomoci  paní Jany Beštové malovaly vyfouknutá 

vajíčka, která si ještě doplníme smaženými košíčky 

a kuřátky. A protože si každá svá vajíčka chce odnést 

domů, instalovaly jsme napřed malou výstavku, kte-

rá zároveň zpestřila i besedu s panem Kreibichem 

na téma Tajemná místa Vysočiny. Z jeho vyprávění 

se vždy dozvíme spoustu zajímavostí a proto se tě-

šíme na další, které by se mělo týkat okolí našeho 

města a Polné. 

Jiřina Šillerová, vedoucí klubu

Beseda s J. Krebichem

Ukázky zdobení kraslic Návštěva dětí v knihovně

Jak se žije v MŠ 
u Motýlků 
Dne 15. března 2011 proběhla ve třídě Motýlků mi-

mořádná schůzka, které se zúčastnili rodiče, paní 

učitelky a paní ředitelka M. Pospíchalová. Jelikož 

se mezi občany Přibyslavi rozšířily mylné informa-

ce poškozující dobré jméno našich paní učitelek, 

vedení MŠ iniciovalo tuto schůzku, na které se si-

tuace ve třídě prodiskutovala a všichni jsme došli 

k závěru, že k žádnému vážnému pochybení ze 

strany učitelek nedošlo. Zároveň jsme se shodli, 

že nejdůležitější prevencí možných problémů je 

vzájemná důvěra mezi učitelkami a rodiči a že ani 

jedna strana by se neměla obávat otevřeně vyjádřit 

svůj názor a společně hledat nejlepší cestu, která 

vede k dobré atmosféře ve školce.

Na závěr bych zde ráda vyjádřila poděkování pa-

ním učitelkám, které učí třídu Motýlků. Paní učitelky 

A. Strašilová a R. Dejmalová i asistentka M. Temlo-

vá se dětem věnují s láskou a velkou odpovědností. 

Našim dětem se u Motýlků žije velmi dobře, jsou 

spokojené a své paní učitelky mají moc rády. 

Za rodiče Motýlků Jana Kamarádová

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zápis dětí do Mateřské školy Přibyslav pro škol-
ní rok 2011–2012 se koná ve čtvrtek 21. dubna 
2011 od 12.30 do 16.00 hodin v obou poscho-
dích pavilonu „C“. Zapisují se děti s nástupem 
od 3 let věku.

Při přijímání dětí do MŠ bude postupováno dle 
platných podmínek a kritérií.
Podmínky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
• Trvalý pobyt na území města nebo v obci, která 

má s městem uzavřenu dohodu o úhradě nein-
vestičních výdajů za předškolní vzdělávání.

• Do mateřské školy budou zpravidla přijímány 
děti, které do konce měsíce září 2011 dovrší 
3 roky věku.

• Do mateřské školy mohou být přijaty pouze 
děti, které se podrobily stanoveným pravidel-
ným očkováním, které mají doklad, že jsou 
proti nákaze imunní nebo se nemohou očko-
vání podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 
zákona č. 258/2000 Sb.).

Kritéria pro přijímání dětí pro školní rok 
2011/2012
1. Děti v posledním roce před zahájením povinné 

školní docházky.
2.  Sourozenci již přijatých dětí nebo sourozenci 

přijímaných dětí k celodenní docházce.
3.  Věk dětí (datum narození) – přijímány budou 

děti k celodenní docházce v pořadí od nejstar-
šího po nejmladší do počtu volné kapacity ma-
teřské školy.

Zvlášť závažné sociální důvody
Ředitelka školy má právo při přijímání dětí při-
hlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele. 
Podkladem zejména doporučení nebo stanovisko 
OSPOD.

K zápisu s sebou přineste občanský průkaz 
a rodný list dítěte.

Přihlášky si můžete vyzvednout v MŠ od 15. 4. 
2011 nebo stáhnout na www.pribyslav.cz – or-
ganizace – Mateřská škola Přibyslav a potvrzené 
dětským lékařem přinést k zápisu.

Těšíme se na Vaši účast.
Miloslava Pospíchalová, ředitelka MŠ Přibyslav
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Z lyžařského výcviku

Zprávy ze školy
I když je březen prvním jarním měsícem, žáci první-

ho stupně absolvovali týdenní lyžařský kurz v Dešt-

ném v Orlických horách. Děti kromě zdokonalování 

v lyžařských dovednostech prožily i mnoho zajíma-

vých společných činností mimo sjezdovku. Celý 

týden vyvrcholil ukončením zimní sezony v tamním 

středisku – „Loučením s Rampušákem“. Všem se 

zájezd líbil a již se těší na další lyžařský kurz, který 

bude uspořádán v příštím roce.

Naše 2. a 3. třídy v měsíci březnu pokračovaly 

v plaveckém výcviku a žáci 4. tříd zahájili pod ve-

dením svých učitelek kurz dopravní výchovy, který 

jako obvykle zakončí dopravně bezpečnostní akcí 

s místním oddělením Policie ČR a přednáškou 

s preventisty okresního oddělení.

U vědomostních soutěží proběhla školní kola 

a okresní kolo zeměpisné olympiády, olympiády 

v českém jazyce, okresní kolo recitační soutěže 

a školní kolo Všeználka pro 5. třídy. Dále proběhlo 

školní kolo matematického Klokana. Vítězové jed-

notlivých kategorií jsou Michaela Závorková 3.A, 

Ekozprávy ze ZŠ Přibyslav
Koncem března jsme od Agentury Dobrý den 

Pelhřimov obdrželi certifi kát o vytvoření světové-

ho rekordu Největší galerie znaků měst a obcí vy-

robených z odpadových materiálů, do které jsme 

s našimi žáky přispěli výrobou znaku města Přiby-

slavi. Spolu s certifi kátem jsme byli podarováni také 

jedním výtiskem České knihy rekordů, do které byl 

náš rekord aktuálně zapsán. Agentura Dobrý den 

Pelhřimov zároveň nabízí Českou knihu rekordů na 

míru s věnováním za sníženou cenu 350 Kč. Zájem-

ci o ni se mohou přihlásit v kanceláři školy.

V březnu jsme se také konečně dočkali dopisu 

z Guineje spolu s vysvědčením a fotografi emi naší 

adoptované Finy Camara. Situace v Guineji na za-

čátku školního roku byla vyostřená prezidentskými 

volbami, které překvapivě vyhrál dlouholetý vůdce 

opozice Alpha Conde a porazil tak svého soupeře, 

bývalého premiéra, Cellou Dalein Diallo. Ten však 

vznesl obvinění z volebního podvodu a výsledky 

odmítl uznat. Brzy po ofi ciálním vyhlášení výsled-

ků propukly v zemi vlny nepokojů mezi stoupenci 

soupeřících politických stran a etnických skupin. Při 

těchto nepokojích přišlo mnoho lidí o život. Země 

vyhlásila stav nouze do doby, než budou výsledky 

Zuzana Nimmertondlová 5.A, Dominika Vytlačilo-

vá 7.B a Jakub Zich 8.A. Blahopřejeme.

Žáci 9. tříd v březnu podávali přihlášky na střední 

školy a odborná učiliště a dne 26.–28. dubna budou 

absolvovat přijímací řízení. Všem deváťákům „drží-

me palce“, aby byli přijati na obor, který si zvolili.

V měsíci dubnu proběhne na naší škole již tradiční 

„Den Země“ s bohatým doprovodným programem.

Dne 8. března jsme na naši školu přijali barm-

ského chlapce, který se přistěhoval do Přibyslavi se 

svojí rodinou a stal se občanem města. Žáci 6. třídy 

přijali svého nového spolužáka přátelsky a všichni 

pracovníci školy doufají, že se tento chlapec bude 

ve škole cítit dobře a brzy se adaptuje na nové pro-

středí. K tomu sloužil i miniprojekt třídních kolekti-

vů na téma Barma.

Ve dnech 21.–22. dubna jsou pro děti naplánová-

ny velikonoční prázdniny.

Závěrem přejeme všem čtenářům příjemné pro-

žití Velikonoc a mnoho krásných jarních dnů.

Mgr. Luděk Ježek, ředitel ZŠ Přibyslav

Základní škola Přibyslav
srdečně zve malé i velké

na tradiční 

Den Země 
na školní zahradě

v sobotu 30. dubna od 14 hod.v sobotu 30. dubna od 14 hod.

(vstup průchodem mezi domy 
s pečovatelskou službou nebo 

brankou z ulice Tyršova)

Základní škola Přibyslav
srdečně zve přibyslavskou veřejnost

na 

výstavu fotografi í 
Kreativně proti chudobě

do Starého špitálu.

Výstava bude otevřena

 ve dnech 18., 19. a 20. dubna 2011 
vždy od 15.00 do 18.00 hod.

 V úterý 19. dubna 2011 od 17.00 hod.
bude doplněna promítáním a besedou 

s Petrem Marešem, 
který představí kampaň Ušili to na nás.

 Ta ukazuje životní podmínky dělníků z rozvojových 
zemí, odkud pochází většina oděvů prodávaných 

v České republice.

Drazí žáci Základní školy 
v Přibyslavi! 

Jmenuji se Fina Camara. Můj otec Layba Camara 
pracuje jako řidič, matka se jmenuje Kanko Traté. 
Mám mladšího bratra Amara Camara a mladší 
sestru Fatoumata Camara, všichni letos chodí-
me do školy. Já už jsem ve třetím ročníku školy 
v Lyhnasso. 

Nyní máme období sucha a je velmi chladno.
Školní rok nezačal za dobrých podmínek, ve 

stejný čas proběhly v Guineji prezidentské volby. 
Ale bohudíky prezident byl zvolen a vyučování se 
mohlo rozběhnout. V Guineji jsme tento rok neměli 
vánoční prázdniny kvůli zpoždění ze začátku roku, 
kdy se stalo, že mnoho lidí ztratilo život. Prosím 
Boha, aby jejich duše šla do ráje. 

Všechny vás zdravím. Děkuji.
Fina Camara

Naše svědomitá studentka nám udělala radost 

také svým vysvědčením – její hodnocení za minu-

lé období dosáhlo 6,66 bodů z deseti možných 

a postoupila už do třetího ročníku. Nejlepší výsled-

ky měla ve francouzštině a matematice, nejméně 

body byly hodnoceny její diktáty a malování. Koor-

dinátoři projektu Adopce na dálku nám zaslali také 

její fotografi i, na které drží dárky od nás – obrázky 

dětí z 1. stupně a fotografi i z Modrého dne 2010. 

Na stránkách společnosti Pro-Contact jsme si moh-

li dokonce pustit třicetivteřinové video, ve kterém 

nám Fina francouzsky recituje básničku. Chtěla 

bych touto cestou poděkovat všem, kteří nákupem 

v podzimní Vetešárně přispěli na školné a zdravotní 

péči naší guinejské dívenky, která má reálnou šanci 

žít trochu šťastnější život než generace jejích rodičů. 

Zároveň všechny srdečně zvu na výstavu Kreativně 

proti chudobě (viz pozvánka), kde budou všechny 

materiály a fotografi e týkající se naší adopce na dál-

ku k nahlédnutí.

Marie Zichová, koordinátorka EVVO 
na ZŠ Přibyslav

voleb potvrzeny Nejvyšším soudem. Ve čtvrtek 

2. 12. 2010 Nejvyšší soud potvrdil, že vítězem voleb 

se stal Alpha Conde. V zemi je nyní klid a poražený 

kandidát Cellou Dalein Diallo rozhodnutí soudu 

uznal. Tyto smutné události se odrazily i v dopisu, 

který nám Fina poslala:

Program:
hry o lese pro malé i velké – oslavíme • 
Mezinárodní rok lesa 2011
prodejní výstava dětských výrobků• 
soutěž O nejkrásnějšího domácího • 
mazlíčka
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Cyklus přednášek k výročí 
prof. ThDr. Jana Filipa
V prosinci tohoto roku uplyne 100 let od narození 

významného přibyslavského rodáka, kněze, teo-

loga, spisovatele a esperantisty prof. ThDr. Jana 

Filipa (9. 12. 1911–21. 11. 1971). Po absolutoriu 

na pražském gymnáziu studoval v Hradci Králové 

teologii a roku 1936 byl vysvěcen na kněze. Do 

roku 1950 působil jako duchovní a gymnaziální 

profesor. S nástupem komunistické totality mu bylo 

znemožněno vyučovat a od té doby mohl působit 

pouze jako kněz – mimo jiné také v Přibyslavi v le-

tech 1951–1956. Jeho dílo zahrnuje kromě mnoha 

literárních děl (zejména povídek, básní a několika 

divadelních her) také významný klasický esperant-

ský slovník, který vytvořil s bratrem Karlem (Velký 
česko-esperantský slovník a Velký slovník esperant-
sko-český, 1. vydání v Přerově, 1930).

Výročí tohoto významného rodáka si připomene-

me cyklem přednášek, sborníkem a – bude-li dosta-

tek energie a sil – i inscenací jedné z jeho divadel-

ních her. Chceme tak připomenout nejen velkého 

člověka, ale i drama doby, v níž žil. 

Všechny přednášky se uskuteční v zasedací síni 

Městského úřadu. První přednáška bude v pátek 
6. května v 19.30 hod. Tématem bude PERZEKU-
CE KATOLICKÉ CÍRKVE V DOBĚ KOMUNIS-
TICKÉ TOTALITY a přednese ji doc. Jaroslav Šebek 

z Historického ústavu Akademie věd České repub-

liky. Druhá přednáška, resp. moderovaná debata, 

postihne ŽIVOT PŘIBYSLAVSKÉ FARNOSTI 
ZA TOTALITY. Uskuteční se 20. května opět od 

19.30 hod. a konečně poslední, která se bude věnovat 

ŽIVOTU A DÍLU PROF. J. FILIPA, by se měla 

uskutečnit 4. listopadu. V druhé polovině roku by 

též měl vyjít sborník, který jednak shrne dílo a od-

kaz P. Filipa a také tento přednáškový cyklus. Všech-

ny občany srdečně zveme.

Tomáš Jajtner a Přibyslavská farnost

JEŽÍŠ SOUCÍTÍ A TRPÍ S ČLOVĚKEM
Jak hovořit o tajemství kříže Ježíše Krista? Jak popsat to, co se 

událo na Velký pátek a Bílou sobotu? Jak mohou lidská slova 

vyjádřit hluboké tajemství víry křesťanů? Správným a pravdivým 

postojem křesťana je, že poklekne před křížem a setrvá v tichu. 

A co mu pak Duch Svatý sám odhalí, je další věcí. Protože všechna 

tajemství Boží Trojice jsou bez hranic a člověk je stejně nikdy 

nevyčerpá. 

O Bíle sobotě hovoříme jako o dnu, kdy Bůh leží v hrobě. Není 

to svým způsobem náš den? Není současnost jednou velkou 

Bílou sobotou, dnem nepřítomnosti Boha, kdy lidé žijí podle sebe, 

tedy bez Boha a proto cítí ve svém srdci stále větší prázdnotu? 

Berthold Brecht svého času napsal následující verše: „Nechejte se 
svést, zemřete se všemi zvířaty, a pak nic nepřijde.“ Víru v život 

po smrti, víru ve zmrtvýchvstání považoval za pokušení člověka, 

které mu brání plně uchopit svůj život. Kdo však hodnotu člověka 

staví na roveň hodnoty zvířete, ten si záhy bude člověka vážit 

pouze jako zvířete. 

„Sestoupil do pekel“ – to je vyznání Bílé soboty. Vyjadřuje, že Kristus překonal naši osamělost a sestoupil 

do jejího nejhlubšího středu. To dále znamená, že Ježíš se nás ujímá a provází nás temnotou osamělosti. 

Nepřekonatelná osamělost člověka byla překonána v okamžiku, kdy ji prožíval On sám. 

Ježíš soucítí a trpí s člověkem a v Něm je Bůh lidmi raněn do srdce. V Něm je utrpení lidí proměněno 

v utrpení Boha. Bůh soucítí a trpí, protože miluje. Kristovo utrpení, které se stává utrpením Boha, je 

manifestací Boží lásky k člověku. Lásky toho Boha, „který tak miloval svět, že dal svého jednorozeného 
Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný“ (Jan 3,16). 

Ježíšovo duševní i tělesné utrpení je odlišné od našeho utrpení. Jedná se o utrpení Boží, které je zvolené 

dobrovolně. Žádné utrpení, které známe, není takového rázu. Kdo už někdy na vlastní kůži zakusil okamžiky 

úzkosti, strachu nebo opuštění, kdy se zdá, že náš život visí v prázdnotě a temnotě, ten může alespoň 

nepatrně nahlédnout do velikosti Ježíšova utrpení, o kterém prorok Izaiáš píše: „Jak mnozí strnuli úděsem 
nad tebou! Jeho vzezření bylo tak znetvořené, že nebyl podoben člověku, jeho vzhled takový, že nebyl 
podoben lidem… Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že 
je zraněn a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost.“ Ježíš skončil 

jako poražený. My však nikdy nezakusíme, jakou příchuť měla Ježíšova úzkost, protože nerozumíme hrůze 

hříchu, do něhož byl Ježíš ponořen. Ježíše tížil hřích, utrpení a bída celého světa. Jedna mystička napsala: 

„V Kristu byla nevyslovitelná, mnohonásobná a tajuplná bolest. Nejvyšší bolest, jakou si můžeme představit, 
kterou nemůže žádná lidská mysl proniknout.“ Kristus velmi trpěl ze soucitu, který měl se všemi lidmi 

a které všechny miloval. Kristus měl soucit s každým člověkem a zakoušel bolest podle míry jeho hříchů 

a pádů. Kristus nevýslovně miloval každého člověka a díky této lásce soustavně pociťoval jednotlivá 

provinění všech lidí. 

Ježíš trpí nejen duševně, ale také tělesně, a to pod ranami bičů a důtek. Ježíš pravděpodobně podstoupil 

nejsurovější mučení, jehož průběh dobře známe, protože byl upravován přesnými předpisy: třicet devět ran 

u Židů, mnohem více ran však u Římanů. Často však nebylo potřebné dospět až k tolika ranám: odsouzený 

se zhroutil a zemřel mnohem dříve. Bylo to skutečné krveprolití a masakr. Ježíš tento trest dobrovolně 

podstoupil. Francouzský matematik, fyzik, spisovatel a teolog Blaise Pascal si zapsal slova, která mu sdělil 

sám Ježíš: „Jsem ti přítelem více než kdokoli jiný; učinil jsem pro tebe mnohem víc než oni; oni by pro tebe 
nikdy nevytrpěli to, co jsem pro tebe obětoval, a nemřeli by pro tebe, jako jsem to udělal já, a byl bych 
ochoten to udělat kdykoli znovu.“ 

Na Velký pátek křesťané zvláštním způsobem uctívají kříž. Uctívají Krista, který zemřel. Uctívají, ale 

netruchlí, protože jejich úcta patří živému. Už prvokřesťanské texty o tomto vydávají svědectví: „Těm, kdo 
v našeho Spasitele nevěří, on umřel, protože umřela naděje, kterou měli. Ale vám, kteří věříte, náš Pán 
a Vykupitel vstal, protože naděje, kterou v něho máte, je věčná a živá na věky.“

Přijměte touto cestou pozvání k oslavě velikonočních svátků. 

Na Zelený čtvrtek 21. dubna začíná mše svatá v 18.00 hod. Připomeneme si při ní událost, kdy Ježíš 

Kristus naposled večeřel se svými učedníky, dříve než byl zrazen a zatčen. Velkopáteční obřady 22. dubna 
začínají v 18.00 hod. Velký pátek je dnem přísného postu. Od pátku 20.00 hod. do soboty 16.00 hod. 
bude v kostele zpřístupněný Boží hrob, kde může každý věřící rozjímat o smrti, kterou Ježíš podstoupil 

za všechny lidi. Velikonoční vigilie na Bílou sobotu 23. dubna má svůj slavnostní začátek ve 20.00 hod. 
u sochy Panny Marie. 

V neděli 24. dubna na slavnost Zmrtvýchvstání Páně (Hod Boží velikonoční) budou mše svaté slouženy 
v 8.00 a v 9.30 hod. 

Na pondělí velikonoční (Červené pondělí) mše svaté budou v 8.00 a v 9.30 hod. 
P. Zdeněk Kubeš, farář
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Místní skupina Českého červeného kříže v Přibyslavi

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, kreslíme, 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 koho-
koliv šikovného a aktivního s novými nápady.

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

V měsíci březnu proběhlo školení pro širokou veřej-

nost na téma: laická první pomoc.

Děkujeme za spolupráci městu Přibyslav, p. Pospí-

chalové a p. Málkové ze sociálního odboru za po-

moc při organizaci.

Na 12. 4. chystáme  přednášku ve spolupráci 
s městem Přibyslav na téma:
„Pravda o drogách“ pro žáky základní školy i pro 

veřejnost. Přednášet bude pan Richard Ferfecki 

z Občanského sdružení ŘEKNI NE DROGÁM – 

ŘEKNI ANO ŽIVOTU. 

Občanské sdružení působí v České republice od 

roku 2002 a je součástí mezinárodní sítě nezisko-

vých organizací zabývajících se protidrogovou pre-

vencí již od roku 1983. 

Přednáška není zaměřena na legislativu ohledně 

drog, ale je plná příkladů ze života, jaké mají drogy 

krátkodobý a hlavně dlouhodobý účinek na člověka.

JAK SE DŘÍVE LÉČILO – pokračování…   

Přikládání pijavic sloužilo podobně jako puštění žilou a sázení baněk k odčerpávání 

krve. Pijavice se k tomuto účelu požívaly již v antice. Tato metoda se považovala za 

méně drastickou než pouštění žilou, užívala se na citlivých místech ( jako např. u heme-

roidů) nebo u dětí a bojácných pacientů. Svého největšího rozkvětu dosáhla tato metoda na 

počátku 19. století ve Francii díky lékaři Francoisu Josephu Victoru Broussaisovi. Např. jen v roce 

1812 bylo na jeho nemocničním oddělení nasazeno pacientům 100.000 pijavic a v celé zemi šlo o mnoho 

milionů. Brzy byly ve Francii pijavice v přírodě téměř vyhubeny. Byly zakládány farmy na pěstování těchto 

hnědých kroužkovitých červů. Při malých nevolnostech se obvykle přikládalo 60–80 pijavic, ale při vážněj-

ších onemocněních se najednou přikládalo také 500 nebo až 1 800 pijavic.

Není určitě bez zajímavosti, že v posledních letech se v USA, Německu i v dalších zemích používají pijavky 

lékařské na kolenní artrózy, v úrazové chirurgii a při bolestech zad. Až 20 cm dlouhé pijavky dokážou účinně 

dezinfi kovat ránu a jsou levnější než běžné léky. Vylučují enzym hirudin, který přechází do rány spolu se 

slinami pijavky a obsahuje protizánětlivé a uklidňující látky. Pijavka se nechává sát asi 1 hodinu. Za tu dobu 

zkonzumuje zhruba 20 ml krve. Dnes používané pijavice se pěstují uměle a jsou hygienicky nezávadné.

Za MSČČK Jana Ledvinková, Ilona Loužecká

Místní skupina ČČK Přibyslav ve 
spolupráci s městem Přibyslav

zve  širokou  veřejnost
na přednášku

PRAVDA O DROGÁCH
pana Richarda Ferfeckiho

z Občanského sdružení
ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO 

ŽIVOTU

Občanské sdružení ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEK-
NI ANO ŽIVOTU působí v České republice od 
roku 2002 a je součástí mezinárodní sítě nezis-
kových organizací zabývajících se protidrogovou 
prevencí již od roku 1983. Zaměřuje na poskyto-
vání profesionálních a čtivých materiálů, které vy-
povídají o realitě náctiletých, na něž je zaměřena 
primární prevence v oblasti zneužívání drog.

V úterý dne 12. 4. 2011 od 17.00 hodin 
v prostorách velké zasedací místnosti 
MÚ Přibyslav.
Téma přednášky:

10 věcí, které by každý měl o drogách vědět- 
proč jsou drogy pro dospívající lákavé- 
jaké falešné informace kolují o drogách mezi - 
mládeží
proč je marihuana droga- 
jak drogy působí- 
mohou drogy zůstat v těle i několik let- 

Přednáška není zaměřená na legislativu ohledně 
drog, ale je plná příkladů ze života…

Kurz je zdarma!!!

Tuto přednášku pořádáme v rámci projektu 
KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB

           

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 )ý

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.

Paní Rabensová  se  mimo jiné zabývá  arteterapií, metodou One Braine, kineziologií a mimosmyslovým vnímáním. 

V rámci práce s dětmi poskytuje i konzultace dětských problémů (sklony k dysfunkcím a  jejich řešení, na co se zaměřit pro 

rozvoj dětí obzvláště v jemné motorice, vyhledávání problémů podle nakreslených obrázků). 

Pokud máte zájem, můžete si z domu přinést obrázky dětí nebo i svoje a paní Rabensová vám  za poplatek 100 Kč doma 

provede hlubší analýzu. Můžete tak zjistit více o tom, jak vaše dítě funguje a k čemu má dispozice nebo na co se u něj zaměřit, 

obzvláště vhodné je to u tzv. „problematických dětí“ ( jedna konzultace je cca na 1/5 až 1 hodinu).
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Táboření mladých hasičů

Společná fotografi e mladých hasičů

Sraz rodáků v roce 1998

Maminky a děti z KVC Harmonie vás 
zvou na

DĚTSKÉ DOPRAVNÍ 
DOPOLEDNE

v sobotu 30. 4. 2011 od 9:00
na dopravním hřišti v Přibyslavi 

D TSKÉ DOPRAVNÍ 
DOPOLEDNE 

v sobotu 30. 4. 2011 od 9:00 
na dopravním h išti v P ibyslavi  

POZOR!!! V P ÍPAD  ŠPATNÉHO PO ASÍ SE AKCE NEKONÁ!!! 

Všechny možné dětské 
dopravní prostředky jsou vítány!!!

Čekají vás soutěže, ukázky z práce hasičů 
a výcviku psů a spousta zábavy!!!

A samozřejmě sladké 
i jiné odměny!!!

Za ochotu a velkou pomoc 
při organizaci děkujeme 
dobrovolným hasičům 
z Přibyslavi a Dobré.

POZOR!!! V PŘÍPADĚ ŠPATNÉHO POČASÍ 
SE AKCE NEKONÁ!!!

v sobotu 9. 4. 2011
 od 13.00 hod. 
v „Domečku“

(budova v zahradě bývalé MŠ Tyršova v Přibyslavi)
Kurz povede paní Jana Tušlová.

Cena kurzu: 100 Kč 
S sebou si vezměte: boty na přezutí, zlaté stránky, 

špejle, nůžky, šídlo, papírovou krabici od bot, lepidlo 
Herkules

POZOR! Předem si, prosím, připravte papírové 
ruličky na pletení.

Příprava je velmi časově náročná a spotřeba velká. 
Návody najdete na:

http://www.mojepletenizpapiru.estranky.cz/
fotoalbum/zaklady-pleteni-z-papiru/navody/

http://www.ipletenizpapiru.estranky.cz/clanky/navod-
na-motani-rulicek/motani-rulicek---video.html

http://petanekmedanek.webgarden.cz/
navod-na-motani-rulicek-na

Přihlásit se můžete v prodejně PRO-VITAL 
na Bechyňově náměstí do 8. 4. 2011, 

s přihlášením zaplatíte cenu kurzu. 

Informace na telefonu 737 883 399.

Pletení z papíru
– KOŠ

Dobrá
Obec Dobrá je místní částí Přibyslavi. Leží severním 

směrem asi kilometr od města v nadmořské výšce 

475 metrů na Doberském potoce u silnice směrem 

na Havlíčkův Brod a Žižkovo Pole.

První písemná zmínka o obci Dobrá pochází 

z roku 1547. Po celou historii je úzce spjata s měs-

tem Přibyslav.

V roce 1815 byl v Dobré postaven mlýn a roce 

1838 nový most přes Doberský potok. V roce 1849 

měla společnou samosprávu s Dolní Jablonnou 

a Žižkovým Polem.

O historii obce hovoří kronika, která zde byla ve-

dena od roku 1924 do roku 1938. Kronika je v obci 

vedena až do roku 1992.

Dobrá vznikla údajně v době těžby stříbra. Pů-

vodně to byla zřejmě hornická osada. Obec Dobrá 

byla společně s Keřkovem sloučena s městem Při-

byslav roku 1976.

V současné době má obec Dobrá celkem 180 

obyvatel.

Nejstarší obyvatelkou je paní Marie Běloušková, 

která letos oslaví 88. narozeniny.

V Dobré působil významný sochař a svého času 

místostarosta a starosta města Přibyslav, akade-

mický sochař Roman Podrázský.

Obec Dobrá pravidelně pořádá srazy rodáků. 

S touto tradicí se začalo zhruba v letech 1996, po-

slední velký sraz rodáků s vysokou účastí se uskuteč-

nil v roce 2002. U příležitosti setkání rodáků v létě 

1997 vydali pořadatelé dokonce i malý zpravodaj.

Hlavní hybnou silou kulturního a společenského 

života v obci jsou hasiči. Sbor dobrovolných hasičů 

v Dobré byl založen roku 1924. V témže roce byla 

sboru zakoupena hasičská stříkačka na ruční pohon.

Nebude to dlouho trvat a sbor oslaví celých 90 let 

činnosti. V současné době má 67 členů, z toho je 

26 dětí a mládežníků. Především mladí hasiči dělají 

sboru radost.

Každoročně se účastní požárních soutěží, kde 

vykazují výborné výsledky. Hasičský „potěr“ ve-

dou pánové Josef Ptáček a Stanislav Pejzl. Hasiči 

v Dobré pořádají už tradičně koncem června pou-

ťovou zábavu. Koná se v areálu Dobré pohody. Ten 

byl postaven brigádnicky v roce 1978, slavnostně 

ho hasiči otevřeli 27. května.

Nejstarším členem hasičského sboru je pan Jan 

Hladík.

Již téměř dva roky usilovali dobrovolní hasiči 

z Dobré u Přibyslavi o rekonstrukci hasičské zbroj-

nice, která už nevyhovovala prostorově ani hygi-

enicky. Příspěvek na stavbu dalo hasičům město 

Přibyslav. Stavbu provede fi rma z Nížkova, podílet 

se na ní ale budou i sami hasiči.

Ve spodní části budou garáže s technikou, na-

hoře hasičská klubovna. Plán a rozpočet již byly 

vyhotoveny delší dobu.

Stavba by vyšla asi na 1,6 milionu korun. Celý 

hasičský sbor se ale na stavebních pracích podílel. 

Tím městu hasiči ušetřili, například sami rozebrali 

starou střechu.

Město Přibyslav si  nakonec vzalo úvěr a z něho 

jde hasičům na stavbu zhruba 800 tisíc korun.

Ale nová hasičárna není jediné, co by bylo třeba 

v plánu rozvoje obce vylepšit. Delší dobu si zřejmě 

obec Dobrá počká na stavbu kanalizace, na kterou 

město Přibyslav zatím nemá fi nanční prostředky. 

Dále jsou to opravy místních komunikací, ale pře-

devším vybudování chodníků kolem silnice 

I. třídy na Havlíčkův Brod. O realizaci jedná 

osadní výbor s městem Přibyslav.

 KOŠ
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Kulturní okénko
V celém Česku obnovený březnový Měsíc knihy a v současnosti též internetu (byl založen již v roce 1955), máme úspěšně za sebou i v naší přibyslavské 
knihovně. V rámci tohoto měsíce proběhlo několik akcí. Na jejich přípravě se podíleli všichni zaměstnanci KZMP. Ve středu 9. 3. proběhlo setkání s místními 
seniory – Kytička pro babičku, na kterém byly vyhodnoceny tři nejlepší čtenářky knihovny – paní E. Štohanzlová, E. Buriánová, J. Dobrovolná. Zároveň 
všichni shlédli fi lmové archivní záběry staré Přibyslavi. Následující den, tj. ve čtvrtek 10. 3., byla uspořádána beseda T. Černohouse – Jeruzalém v pohybu, 
která se setkala s velkým ohlasem návštevníků. 

Do řad našich trvalých návštěvníků městské knihovny přibyli další noví čtenáři, kteří jsou v březnu za registraci osvobozeni od poplatku. Dokonce se nám 
podařilo od některých dlouholetých hříšníků získat zpět půjčené knihy, které byly u nich i několik let. V tomto měsíci jsou totiž tito „čtenáři“ osvobozeni od 
sankčních poplatků za pozdní vrácení knih. 

Poslední týden v knihovně, byl týdnem „strašidelným“. Za pohádkovými příšerami se proto přišly podívat nejen ještě písmenek neznalé děti z mateřské 
školky nebo kluci a holčičky z KVS Harmonie se svými maminkami, ale i žáci zdejší základní školy. Byl pro ně všechny připraven bohatý program plný soutěží 
a strašidelného čtení. Ve sklepě muzea na ně čekalo nejen čarodějnické doupě, ale i úpící a čoudící sloj kostlivce Kostíka. Za každý splněný úkol děti získaly 
penízek. Podle toho kolik jich vysoutěžily si je pak v informačním centru mohly vyměnit za drobný dárek dle vlastního výběru u krásné princezny, popřípadě 
se s ní nechat i vyfotografovat. Pro dospělé v úterý 22. 3. v klubu seniorů Pohoda proběhla beseda s J. Kreibichem – Tajemná místa Vysočiny, kterou doplňo-
valy nevšední záběry z Vilémovska a Jeníkovska.     

Do regálů jsem v březnu zařadila tři nové knihy.

Psalo se o sportu 
před lety (2)... 
114 běžců v Čáslavi.
(Národní listy, 29. 4. 1937)
Sokolská župa Havlíčkova konala v neděli v Čáslavi 
závody v přespolním běhu za účasti 114 závodníků...
...V soutěži tříčlenných družstev dorostenců zvítězilo 
družstvo Žďár Město, 25 body před IV. okrskem 
27 b. V závodě mužů (38 start.), zvítězil Fiedler Fr., 
Přibyslav, 20:43,8 min...
...Závody se těšily velkému zájmu obecenstva. 
Organizace byla dobrá. 
 (Pro dokreslení vynikajícího výkonu na šesti kilo-
metrové vzdálenosti uveďme, že nejlepší čas na 
přespolním 6 km běhu v Přibyslavi drží M. Klement 
časem 23:57:0 z r. 2006.)

Přibyslav 
v literatuře (55)
J. Fidler, V. Sluka: Encyklopedie branné moci Re-
publiky československé 1920–1938. Praha 2006, 
str. 545.
...Přibyslav, posádka
Město v jihovýchodních Čechách, součást politic-
kého okresu Chotěboř a sídlo soudního okresu. 
Při sčítání lidu v roce 1930 zde žilo 2.288 obyvatel 
(z toho 2.258 osob národnosti československé, 
12 osob národnosti německé a 2 osoby národnosti 
židovské). Vojenská posádka zde byla dislokována 
od roku 1935 a tvořila ji Letecká radioelektrická 

stanice 13...

Dagmar Šimková: Byly jsme tam taky
Autorce strhující knihy bylo 23 let, když byla v roce 1952 
zatčena a odsouzena za údajnou protistátní činnost na 
15 let a další tři roky dostala za útěk z pracovního tábora 
v Železovcích. Z vězení byla propuštěna až v roce 1966. 
Ztratila tak nejkrásnější léta svého života. Od roku 1968 
žila v Perthu v Austrálii. 

„Jsou knihy, které trvá přečíst chvíli, snad pár hodin, 
ale pak se ve vás sváří celé roky. A dost možná změní i váš 
náhled na skutečnost. K podobným literárním úkazům 
patří útlá próza Dagmar Šimkové. Bývalá „dívka swingu“, 
inteligentní a vzdorná krasavice jak z románů Josefa 
Škvoreckého, posléze vězeňkyně, zaznamenala čtrnáct 
let strávených v nelidských podmínkách komunistických 
kriminálů. To, že právě její knížka je zvláštní a vymyká se, 
dosvědčuje i nebývalý čtenářský zájem. Šimková jde totiž 
na dřeň, tam kde ostatní svědkové snad váhali, popisuje 
lesbické orgie „nahý, objímající se, pářící se dav“, kama-

rádí se s prostitutkami a zlodějkami, nelakuje nic na rů-
žovo, nebuduje pomníček vězňům komunismu,” napsal 
dramatik Jáchym Topol.

Charles Bukowski: Nejkrásnější ženská ve 
městě
Je to soubor třiceti povídek z dob, kdy dnes slavný spiso-
vatel byl podle vlastních slov „nezaměstnatelný“ a „živil 
se páskami do psacích strojů“. Pár si jich však naštěstí 
odtrhl od úst, aby nasázel na papír příběhy o vášni a po-
chybných ženštinách, pití a kocovinách a jiných krásách 
a ohavnostech života. Pod vlivem hladu se jeho tvorba 
stává čím dál morbidnější a fantastičtější, v deliriu Bu-
kowski rozvíjí dokonce žánr erotického sci-fi  a nebrání 
se ani zobrazení tabuizovaných forem sexu, neboť poezii 
podle něj lze najít skutečně všude. Kniha u nás vychází 
poprvé a mnohé jistě potěší, že podle recenzentů jde 
o autorovo „bezkonkurenčně nejchlípnější dílo”.

Halina Pawlowská: Ještě že nejsem papež
Soubor aktuálních povídek a fejetonů od všestranné 
autorky, scénáristky a moderátorky, které jsou určeny 
i pro všechny, kteří zrovna nejsou nebo nikdy nebudou 
in. Halina Pawlowská své postřehy koření vydatnou porcí 
sebeironie, vtipné nadsázky a prozrazuje mnoho ze 
svého soukromí. 

K výčtu toho, co autorku v uplynulých třech letech 
potkalo, například patří epizoda, že dr. Ivo Šmoldas ne-
musel zaplatit pokutu za rychlou jízdu po tomto dialogu 
s policistou - „Má ta vaše kamarádka Pawlovská opravdu 
tak velká prsa?” - „Ano. Má.” Pawlovská rovněž prorazuje, 
že jednu z posledních nabídek k životnímu vztahu ji učinil 
čilý bezdomovec, spisovatelky se optal, zda opravdu žije 
sama. – „A já mu na to odpověděla – Ano. Bohužel.”

Knihou se prolínají půvabné ilustrace Eriky Bornové.

Eva Sekničková, ml. 
knihovnice

Zajímavosti v tisku 
před lety (1)
(Pochodeň, 20. 4. 1976)
Prožívali jsme velké dny
...Výrobky navíc
J. B., předseda ZO KSČ závod Agrostroj Přibyslav. 
„Celý náš závod v těchto dnech žije vrcholným 
jednáním naší strany. Zaměstnanci doma pozorně 
sledovali televizní přenosy ze Sjezdového paláce 
a také vzrostl zájem o stranický tisk.

Ve středu 14. dubna odeslal celý kolektiv pracu-
jících našeho závodu zdravici delegátů XV. Sjezdu 
KSČ s čestným prohlášením, že celozávodní záva-
zek uzavřený na počest nejvyššího jednání komu-
nistů nejen splníme, ale i překročíme...

(Dnes naštěstí to, kolik se má vyrábět, už neovliv-
ňuje ústředí politické strany.)

J. Ledvinka, ml.

hyb.

Vyšlo jarní číslo 
Přibyslavského 
čtvrtletníku
V prvním čísle ročníku 2011 se čtenáři mohou těšit 
na zajímavé články z oblasti kultury historie a příro-
dy.  Příchodem jara dýchají články Pavla Bezděčky. 
Pokračování Starých pověstí dvoreckých od Fran-
tiška Pometla je určeno nejenom obyvatelům Dvor-
ka a Uher. Na dobové putování Přibyslavskem se 
můžete vydat s Edvardem Heroldem. Zajímavosti 

o těžbě stříbra se dozvíte z článku Jaroslava Hav-
líčka. O netopýrech na Přibyslavsku píše Klára 
Bezděčková. Nechybí ani pohádka o medu léčivém 
s ilustrací Anežky Kunstarové a mnoho dalších člán-
ků a příspěvků. 

Přibyslavský čtvrtletník je dostupný na obvyklých 
místech: na radnici, v informačním centru, v pro-
dejnách papírnictví, v trafi ce a ve vinotéce. Redakč-
ní rada uvažuje o rozšíření distribuční sítě o další 
místa.

Čtenářům Přibyslavského občasníku a Přibyslav-
ského čtvrtletníku přejeme krásné jaro.

Michael Omes
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Dobrovolnická 
činnost v Přibyslavi
Tento rok je „Rokem dobrovolníků“. Mám tedy potřebu 
se k tomuto tématu vyjádřit, obzvláště u nás, v tak 
malém městě jako je Přibyslav, kde máme velkou 
základnu dobrovolníků. Člověk o tom moc neuvažuje 
a připadá mu normální, že pokud chce udělat něco 
pro druhé, tak přiloží ruku k dílu. Vše si uvědomí, až 
když do města Přibyslavi zavítá návštěva, která se 
nestačí divit, kolik je v našem městě a přilehlých obcích 
spolků a dobrovolnických organizací. Jen namátkou jde 
o dobrovolné hasiče, TJ Sokol Přibyslav, JUNAK  Skaut 
– středisko Goliath, Český rybářský svaz, fi lmový klub, 
ochotnické soubory, aj. V jiných městech není obvyklé, 
aby se dění ve městě účastnilo dobrovolně tolik lidí. Díky 
za to, že je tomu tak u nás v Přibyslavi.

Zaměřím se nyní na TJ SOKOL Přibyslav, kde je základ-
na dobrovolníků velká a dlouhodobě stálá. Všimli jste si, 
že všichni cvičitelé jakoby nestárnou? Jistě je to pohybem 
a věnovaným časem pro všechny zájemce o sport. Při-
byslavské rodiny většinou činnost cvičitelů berou jako 
samozřejmost. Možná si ani neuvědomí, že jde o dobro-
volníky, kteří se bez nároku na honorář (což je v dnešní 
době dost neobvyklá věc, neb heslem většiny je „něco za 

něco“) věnují spoluobčanům všech věkových kategorií. 
Ani si jistě neuvědomujeme, jak cvičení v Sokole je pro 
naše tělo blahodárné. Cvičíme na nářadí, kde si prota-
hujeme celé tělo, rozhýbeme klouby, podpoříme srdeční 
činnost a správné dýchání. Naše úsilí je však hlavně koru-
nováno dobrým pocitem, že jsme pro sebe něco udělali. 
Vždyť  heslem Sokola je „Ve zdravém těle – zdravý duch“. 
Toto stále aktuální až nadčasové heslo propagovali pá-
nové Tyrš a Fügner. Děti se naučí v Sokole nejenom mít 
radost z pohybu, ale najdou si zde plno kamarádů. Na-
učí se pro život i hodně potřebnou věc a tou je umění 
prohrávat. Pro prozíravé rodiče je volba cvičit v Sokole 
to nejlepší, co pro ně mohou udělat, protože děti zjistí, že 
cvičení je lepší než vysedávání u  počítače nebo televize. 
Mladý organismus se v období dospívání snáze vzepře 
myšlenkám na alkohol, drogy a kouření. Proto si mys-
lím, že je potřeba si cvičitelů-dobrovolníků považovat. 
TJ Sokol Přibyslav dříve pořádal tělovýchovné akademie, 
dodnes pořádá sokolský ples a dětský karneval. Bez těch-
to akcí si dnes kulturní život v Přibyslavi nedovedeme 
představit.

Všem cvičitelům – DOBROVOLNÍKŮM děkuji za jejich 
dobrovolnickou činnost, hluboce před nimi smekám 
a přeji jim, aby ve svém díle, pro nás tak potřebném, 
pokračovali.

Martina Augustinová

Den malých obcí: 
starostové byli 
informováni 
o digitalizaci
Starostové z celé republiky byli na Dnech malých 
obcí, které proběhly 1. března v Praze a 3. března 
ve Vyškově, informováni o pokračování procesu di-
gitalizace televizního vysílání. „Naším cílem bylo pře-
devším informovat starosty o průběhu digitalizace, 
připomenout jim hlavní zdroje informací a upozornit 
na termíny vypínání analogového televizního vysílá-
ní v roce 2011,“ shrnul přednášku starostům Tadeáš 
Novák, tiskový mluvčí projektu digitalizace televizního 
vysílání. Informačními pilíři kampaně jsou především 
webové stránky www.digitalne.tv a bezplatná infolinka 
800 90 60 30. 
Akce Den malých obcí je tradičním setkáním starostů 
obcí s čelnými představiteli jednotlivých ministerstev, 
poslanci Parlamentu a dalšími odborníky nad aktuálními 
problémy malých obcí zejména z oblasti fi nancování, 
dopravní obslužnosti, dotační politiky a dalších. Jedním 
z partnerů letošního, již 35. ročníku, byla právě i Národní 
koordinační skupina pro digitální vysílání v ČR. 

„Prezentaci na Dni malých obcí jsme naplánovali jako 
doplnění dalších aktivit informační kampaně. Zástupci 
obcí jsou pro nás důležitou cílovou skupinou, neboť mají 
vliv na občany ve svých regionech a mohou informace 
o procesu digitalizace předávat dále,“ komentoval part-
nerství Zdeněk Duspiva, předseda Národní koordinační 
skupiny pro digitální vysílání v ČR (NKS).

Starostové byli v rámci přednášky seznámeni s dosa-
vadním vývojem digitalizace, jejím současným stavem 
a především s nejbližšími daty vypínání zemského ana-
logového televizního vysílání. V letošním roce dojde k vy-
pnutí zemského analogového televizního vysílání v územ-
ních oblastech Jihlava (31. 5.), Trutnov (30. 6.), Brno 
(30. 6.) Jeseník (31. 10.) a Ostrava (30. 11.). Starostům 
byla také nabídnuta možnost objednat si do své obce na 
konkrétní datum tzv. digihlídky, které se v období před 
vypínáním zemského analogového televizního vysílání 
v dané územní oblasti pohybují, rozdávají informační 
materiály, komunikují s lidmi, odpovídají na otázky a za-
jišťují kontaktní část informační kampaně.

Páteří informační kampaně k přechodu na digitální 
TV vysílání je bezplatná informační linka 800 90 60 30 
a webové stránky www.digitalne.tv. Na těchto stránkách 
je k dispozici i unikátní vyhledávač, který po zadání názvu 
obce vygeneruje všechny relevantní termíny vztahující se 
k přechodu na digitální TV vysílání a ukončení analogo-
vého TV vysílání v daném regionu.

Více informací:

Tadeáš Novák
TISKOVÝ MLUVČÍ PROJEKTU DIGITALIZACE 
TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ
M: +420 731 412 507
T: +420 277 000 454
E-MAIL: tadeas.novak@prkonektor.cz
SKYPE: tadeas.novak.pr
 www.digitalne.tv

ZUŠ Přibyslav přijme nové žáky
 do výuky ve hře na zobcovou 
fl étnu (později příčná fl étna, kla-
rinet, saxofon).
Vhodné též pro astmatické
a alergické děti.
Kontakt  osobně v ZUŠ Přibyslav 
nebo tel. ZUŠ 725 402 687,
 mobil p. uč. Novák 605 484 308

Slovo hejtmana
(pro města a obce na duben 2011)

Jednou z největších předností Vysočiny je naše čistá příro-
da. Krajský úřad se průběžně zabývá otázkami životního 
prostředí – kromě vlastní úřední činnosti na jeho ochranu 
i řadou propagačních akcí, výstav a soutěží. Zaměřujeme 
se přitom například na třídění odpadů a vše, co souvisí 
s uchováváním původního přírodního prostředí. Důleži-
tá je výchova našich občanů, aby si uvědomovali, co vše 
nám hrozí s jeho devastací nejen průmyslovou výrobou, 
ale i necitlivostí každého z nás. 

Jednou z nejpodstatnějších součástí přírody je voda. 
Význam vody pro existenci života si lidé odpradávna 
uvědomovali, a proto se učili a stále se učí vodu využívat, 
chránit se před jejími ničivými účinky a také ovlivňovat 
její kvalitu. Pro nás je dosažitelnost pitné vody v dosta-
tečném množství zatím samozřejmostí. Naproti tomu 
v mnohých částech světa je voda komoditou, kvůli které 
jsou lidé schopni vést války. Nejen potíže s nedostatkem 
pitné vody v některých částech světa, ale i katastrofální 
záplavy, znečištění vodních toků a vodních nádrží a ztráta 
biologické rozmanitosti vodních ekosystémů ukazují na 
to, že lidstvo musí svůj přístup k vodním zdrojům změnit. 
I proto je 22. březen od roku 1993 vyhlášen Organizací 
spojených národů jako Světový den vody.

Znovu jsem si tyto skutečnosti uvědomil při prohlídce 
výstavy, která byla připravena krajským úřadem a v břez-
nu prezentována v sídle kraje Vysočina. Na výstavě byly 
ke shlédnutí fotografi e pramenů významných vodních 
toků na území našeho kraje, nejvýznamnějších čistíren 
odpadních vod, úpraven vod a vodárenských nádrží 
sloužících k zásobování pitnou vodou, i další informace 
z oblasti vodního hospodářství a rybářství. Krásné letec-
ké snímky našich vodních ploch uprostřed zelené přírody 
mě opět nadchly a připomněly mi naši zodpovědnost na 
uchování tohoto bohatství.

Při vernisáži výstavy jsme si i zasoutěžili – přítomní 
ochutnali deset anonymních vzorků pitné vody. Mezi 
nimi bylo pět vzorků vod běžně dostupných z vodovod-
ních řadů, jedna kupovaná balená voda a čtyři vzorky vod 
z podzemních zdrojů. Zhruba čtyřicítka hostů výstavy 
svými hlasy jednoznačně ocenila nejvíce chuť vody ze 
zdrojů podzemních vod, a to kojenecké vody z vodního 
zdroje Rytířsko, dále chutnaly i vzorky z vodního zdroje 
napájejícího vodovodní řad v Havlíčkově Brodě a ze zdro-
je v obci Kamenná. Balená voda neuspěla – asi jí na místě 
chyběla reklama se zázračnou vodu srkajícími krasavicemi.

Česká republika je nazývána „Střechou Evropy“, neboť 
je evropským rozvodím tří moří: Severního, Baltského 
a Černého. Prakticky všechny její významnější vodní toky 
odvádějí vodu na území sousedních států. Důsledkem této 
skutečnosti je naprostá závislost našich vodních zdrojů 
na atmosférických srážkách. Vysočinou prochází evrop-
ské rozvodí. Zajímavostí je uvedení tohoto faktu na trase 
cyklostezky v Nové Bukové na Pelhřimovsku. Domek, na 
kterém bylo označení, původně postavili tak, aby dešťová 
voda z jedné poloviny střechy stékala do Labe a z poloviny 
druhé do Dunaje – to vše v nadmořské výšce 668 m. n. m.

Na Vysočině se nachází několik významných vodáren-
ských nádrží, z nichž některé jsou nepostradatelnými 
zdroji pitné vody i z celorepublikového hlediska. Asi nej-
významnějším vodárenským zdrojem v České republice 
je vodní nádrž Švihov na řece Želivce, která slouží k záso-
bování hlavního města Prahy včetně části Středočeského 
kraje a kraje Vysočina pitnou vodou. Převážná část po-
vodí této nádrže se nachází právě na Vysočině. Z vodá-
renské nádrže Vír na řece Svratce je zase dodávána pitná 
voda do brněnské aglomerace a části kraje Vysočina.

Takže naše největší města jsou do jisté míry závislá na 
Vysočině. Nám a našim zemědělcům to přináší mimo jiné 
i mnoho omezení – zvláště v okolí vodárenských nádrží. 
A tato omezení nám nejsou z těchto center nijak kompen-
zována. I o tom chceme v budoucnu jednat.

Ale především si uvědomujeme potřebu zdrojů pitné 
vody pro naše občany. Podpora řešení problematiky 
ochrany vod patří mezi priority kraje Vysočina, bohužel 
možnosti kraje jsou velice omezené, protože příjmy kra-
je do této oblasti ani zdaleka neodpovídají požadavkům 
obcí a jejich svazků. Naopak jsou mnohonásobně nižší. 
Nicméně zpracování studií a projektů v této oblasti je pod-
porováno prostřednictvím Fondu Vysočiny – grantového 
programu Čistá voda. Realizace staveb kanalizací a čistí-
ren odpadních vod je podporována dotacemi na drobné 
vodohospodářské ekologické akce, realizace prioritních 
akcí vodovodů a kanalizací pak spolufi nancováním v rám-
ci dotačního titulu Ministerstva zemědělství. Za dobu exis-
tence kraje Vysočina už bylo vydáno z jeho rozpočtu více 
než 500 milionů Kč na podporu těchto staveb.

Komplexní vodní hospodářství má na Vysočině, tak 
jako v celé naší zemi, bohatou tradici, dobrý zvuk v zahra-
ničí a slibnou perspektivu rozvoje v kontextu s evropskou 
integrací. Voda je ovšem citlivá na veškeré zásahy do pří-
rody. Je nutno si uvědomit, že voda je naším společným 
bohatstvím, a že každý k její kvalitě můžeme a musíme 
přispívat svým malým dílem – každodenní šetrností k naší 
krásné krajině.

Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny
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Zdařilý Dětský karneval
V sobotu 12. března po poledni TJ Sokol Přibyslav 
uspořádal tradiční Dětský karneval. Děti 
v sokolovně „řádily” až do čtyř hodin odpoledne. 
O prolog se postarala Školní družina Přibyslav. 
S tanečním programem vystoupily kroužky 
vedené paní M. Růžičkovou a P. Bártovou. Pro 
děti byly připraveny zajímavé společenské hry. 
Účastníků, nejen předškolních a školních, ale 
také rodičů a prarodičů se sešlo okolo dvou 
stovek. Všichni odcházeli domů s pocitem 
hezky prožitého karnevalu.

Eva Sekničková

Stejně jako minulé dva roky i letos pořádá přibyslavská 
kapela Šatlava hudební festival pod širým nebem – Šat-
lava fest. „První ročník se konal v roce 2009 a pořádali 
jsme to s původní myšlenkou oslavit tak páté narozeniny 
Šatlavy. Festival se povedl a dostali jsme okamžitě chuť 
uspořádat další rok festival opět.“ Vzpomíná na začát-
ky festivalu člen Šatlavy Martin Kasal. Tento ročník byl 
v Dolní jablonné u Přibyslavi a představil kromě jiných i 
kapely Rybičky 48 a Prohrála v kartách. 

Následující ročník 2010 „šatlavách“ pořádali festival již 
v Přibyslavi a to v místě bývalých sběrných surovin pod 
zámeckou skálou. „To místo je k takovým akcím jako 
stvořené, toho nešlo nevyužít. Myslím, že nejen kvůli po-
časí přišlo na ten ročník přes 1200 návštěvníků,“ uvedl 
jeden z pořadatelů Ondřej Málek. V programu festivalu 
tenkrát kromě jiných účinkovali interpreti Xindl X, Mand-
rage, nebo Jaksi Taksi.

Letošním ročníkem chtějí pořadatelé festivalu přilákat 
ještě více návštěvníků a proto bude festival dvoudenní. 
Další podstatnou změnou je místo konání, které se z při-
byslavského podzámčí přesouvá na přibyslavské letiště. 
„Na festivalu vystoupí 20 kapel ve dvou dnech. Z toho 
důvodu jsme museli festival přesunout na větší plochu. 
Z technických a jiných hledisek z toho vzešlo přibyslav-
ské letiště. Zároveň se tím vyhneme problémům s hlu-
kem, který je na akcích tohoto typu většinou základem 
nesvárů. Na letišti je navíc krásné prostředí a parádní 
výhled na Přibyslav. Osvědčily se tam i minulé ročníky 
hasičské akce Pyrocar,“ vysvětluje další spolupořadatel 
Libor Jaroš.

Festival představí jak přední české kapely, tak i místní 
„domácí“ interprety. Vystoupí zde úvalská kapela Di-
vokej Bill i jeho starší brácha Medvěd 009. „S kapelou 
Divokej Bill máme dobré vztahy, stejně jako s Med-
vědy. Jsme moc rádi, že to dopadlo a že do Přibyslavi 
přijedou, jsou to festivalové stálice!“ uvádí M. Kasal. 
Další perlou festivalu je bez pochyby kapela Nightwork, 
která nedávno excelovala při předávání hudebních cen 
Akademie populární hudby, odkud si odnesla rovnou tři 
Anděly za skupinu, album a videoklip roku 2010.

ŠATLAVA FEST 2011 PŘEDSTAVÍ I PŘEDNÍ ČESKÉ KAPELY
Fanoušci svižnější a tvrdší muziky se mohou těšit na ka-

pely Arakain a Post-it. „Páteční večer představí metalo-
vou stálici Arakain a také kapelu Post-it, hrající hudební 
styl crossover. Pátek zakončí ska-punková kapla Fuero 
Fondo ze Slovenska. Přesné časy vystupujících jsou 
zatím předběžné, ale obsazení by se již měnit nemělo,“ 
uvedl L. Jaroš. Během festivalu dojde i na další známé 
kapely jako například: Wohnout, Imodium, No Heroes 
a již osvědčený Xindl X, který měl taktéž úspěch v uvede-
né soutěži hned třikrát, vždy na třetím místě. 

Šatlava fest 2011 se bude konat ve dnech 22.–23. čer-
vence. Pořadatelé mysleli i na přespolní a proto bude na 
letišti i stanové městečko a parkoviště. Z přibyslavského 
vlakového nádraží budou přes náměstí jezdit svozy na 
letiště. Vstupenky se již teď dají zakoupit v předprodeji 
a do 17. 4. 2011 za sníženou cenu 299,- Kč na oba dva 
dny. V Přibyslavi se dají vstupenky zakoupit v prodejně 
p. J. Krčála na náměstí, jinak přes e-schop na webových 
stánkách www.satlavafest.cz. 

„Festival bude stejně jako v loňském roce zaměřen na 
protidrogovou prevenci a podporujeme také projekty na 
pomoc postiženým lidem. Na festivalu budou informační 
stánky těchto sdružení,“ uvedl M. Kasal. Kromě těchto 
stánků festival nabídne čajovnu, točenou zmrzlinu, mí-
chané nápoje a další stánky s různými druhy nápojů. 
Hlad na festivalu zaženou návštěvníci např. gulášem, 
řeckým gyrosem, nebo u stánku s rychlým občerstvením. 
Festival by se neobešel bez lidí, kteří se o chod festivalu 
budou starat, proto „šatlavách“ spolupracují s místními 
sportovními kluby hokejistů a fotbalistů. „Doufáme, že 
vyjde počasí a festival proběhne bez větších komplikací. 
Festival je dotován převážně sponzory, bez kterých by 
se taková akce konat nemohla. Na místě bude možnost 
zakoupení vstupenky jen na jeden den a děti do 12 let 
budou mít vstup zdarma. Vstup zdarma budou mít také 
majitelé průkazů ZTP, ZTP/P,“  doplnil O. Málek.

Šatlava fest nabídne nejen přibyslavským občanům ne-
všední letní hudební zážitek pod širým nebem, na kterém 
se představí nejrůznější hudební styly. A to bude stát za 
to jej navštívit!

tisková zpráva 21. 3. 2011, Šatlava&team

MONTESSORI 
PEDAGOGIKA 
A ONE BRAIN
„Montessori připravené 
prostředí“
Havlíčkova Borová, Horecká 79
(mob. 721 428 891, 606 085 213)

Duben 2011
9.4.  SOBOTA 15.00–17.00       
Pracovní odpoledne pro rodiče s dětmi 
v Montessori prostředí: 
„Zpětná vazba prospěšná pro dítě.“    
Rodič získá zpětnou vazbu. Bude vědět, co je v mo-
mentálním období života pro jeho dítě důležité. 
V „připraveném prostředí“ jasně uvidí co konkrét-
ního od nás dítě očekává. Je to vhodná pracovní 
činnost? Je to samostatný prostor? Je to klid a ne-
rušené prostředí? 
Je to …?

18.4. PONDĚLÍ 15.00–17.00       
Kineziologie – One Brain – přednáška 
pro rodiče a učitele: 
„Dyslexie dětí.“
Metoda One Brain se v první řadě zajímá o dyslek-
tické poruchy.
Pomocí svalového testu zjistíme příčinu dyslexie 
a jednoduchá vyrovnávací cvičení pomohou znovu 
zapojit činnost mozku. 
Kdykoli musí dítě své schopnosti nechat ladem, 
děje se problém.
Pokud řešíme u dětí potíže s učením, řešíme pře-
devším jejich projev schopnosti. Dyslektické dítě 
popírá projevy. „Něco nedělá.“ 
Každým odblokováním se dítě cítí schopné a zapojí se.

29.4. PÁTEK  13.00–16.00–17.00
Pracovní činnost s modelářskou hlínou 
a Montessori pomůckami: 
„Práce rukou a psychika dítěte.“   
Práce s hlínou a pomůckami praktického života 
přesvědčí nás rodiče o tom, že pro dítě je činnost 
rukou  důležitá. Práce rukou stimuluje jeho psychi-
ku. Jestliže dítě nemá vhodnou pracovní činnost, 
nebo dokonce téměř žádnou, přichází o možnost 
se psychicky vyvíjet a formovat. 
Ruce dítě používá k bezprostřednímu kontaktu 
s okolím. Často se přestane kontaktovat s lidmi a cí-
tit se v prostředí méně bezpečně jen proto, že mu 
chybí vhodná činnost.

 mob. 721 428 891

Šatlava fest

Program letošního Modlíkovského hudebního léta
Tak jako v minulých letech, i letos se odehraje Modlíkovské hudební léto. V pořadí pátý ročník opět sází na osvěd-
čené hudební formace a regionální rockové kapely. Druhého července vystoupí během jediného večera legendy 
české rockové scény, kapely Turbo a Citron, 6. srpna pak zahraje písničkář Wabi Daněk. O týden později, tedy 
13. srpna, se na pódiu přírodního amfi teátru znovu sejdou rockeři a společně vytvoří druhý ročník VosaFestu. 
Konzervativnější posluchač si bude muset počkat až na závěr léta, kdy 27. srpna po všem tom běsnění elektrických 
kytar vystoupí Golčovanka s pohádkovým princem Pepíčkem Zímou.

Uvedené termíny jsou zatím jen předběžné, skladba interpretů se podle organizátorů již nebude měnit.
-jv-
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Už tomu je 10 let, co nás opustil akademický sochař 
a někdejší starosta přibyslavský, pan Roman Podrázský. 
Stal se výraznou postavou nejen pro rodnou Přibyslav, 
kterou miloval, které se snažil sloužit jako její občan 
i starosta a kterou vyzdobil svými uměleckými díly, 
ale i pro české výtvarné umění s katolickou inspirací 
na přelomu 20. a 21. století. Věnuji mu tuto osobní 
vzpomínku, abych připomněl nám přibyslavským, že 
bychom na něho neměli zapomínat. Pokládám za velký 
dluh, že se dosud nestal čestným občanem města Přiby-
slavi a pevně doufám, že se tak záhy stane.

V časech hluboké totality jsme se stali přáteli. Došlo 
k tomu tak, že jeho i moje žena, obě Ludmily, praco-
valy v kanceláři zemědělského družstva v Žižkově Poli. 
Na začátku 80. let to byly pro Romana nelehké časy. Ač 
prokázal, že je vynikajícím sochařem, jeho uplatnění 
komunisté – zejména kvůli Romanově praktikované 
katolické víře – omezovali a téměř znemožňovali.

Vzpomínám, jak vypracovával modely návrhů na 
sochařskou výzdobu sídliště v Jihlavě. Zasedání komise 
bylo několik. Na každé z nich Roman představil nový 
návrh. Soudruzi pokývali hlavami a řekli: „Dáme vám 
vědět.“ To se několikrát opakovalo, až nakonec do-
šlo k tomu, že realizace a s ní i možnost výdělku byla 
zadána někomu jinému. Až na to, že ten „někdo jiný“ 
provedl ukradený Romanův návrh. Bylo to pro Romana 
skličující. Nejen proto, že nemohl svobodně tvořit velké 
věci, ke kterým je třeba nejen uměleckou inspiraci, ale i 
fyzickou sílu a které tedy mohou vzniknout jen v určitém 
období sochařova života, ale také proto, že v té době 
ho vlastně živila Ludmila ze svého skrovného platu 
úřednice. To je pro každého muže vždycky ponižující. 
Roman se snažil alespoň malovat. Nejen krajiny a zátiší, 
ale také své vize z přibyslavské mytologie a hornické mi-
nulosti. Byl velkým lokálním patriotem.

Navštěvovali jsme se pravidelně. Roman měl ná-
vštěvy velmi rád. Vzpomínám, jak mě vybízel, abych 
si zapálil cigaretu. „Já nekouřím.“ „To je škoda. Já pře-
stal kouřit a lituji toho. Tak bych aspoň rád čichal ten 
kouř.“ Jedli jsme a pili, spřádali plány, dávali „komunis-
tům rok, nanejvýš dva roky“ a jeho žena Ludmila nás 
tiše, nenápadně a laskavě obsluhovala.

V polovině osmdesátých let se u Romanova ateliéru 
v Dobré objevily obrovské bloky hořického pískovce. 
Začal pracovat na svém životním díle: křížové cestě pro 
meditační zahradu Luboše Hrušky, politického vězně 
komunismu. Byla to dřina. Roman říkával: „Sochař musí 
bejt blbej, aby mu nevadilo věčně mlátit do toho ka-
mene.“ To byla samozřejmě nadsázka a opak byl prav-
dou. Vytvořit kompozici a návrh sousoší vyžaduje zcela 
mimořádné schopnosti. Ale fyzicky náročná sochařina 
opravdu je. Veškerou práci dělal téměř zadarmo. Luboš 
Hruška zaplatil kámen a poskytl svou zahradu u Plzně, 
kam byla hotová zastavení křížové cesty postupně insta-
lována. Vzniklo tak ještě za totality ojedinělé umělecké 
dílo trvalé hodnoty, které je připomínkou všech křížo-
vých cest těch, kdo byli totalitním komunistickým reži-
mem umučeni, zavražděni, vystěhováni, vyvlastněni, 
zbaveni lidských práv a důstojnosti a jinak pronásledo-
váni. Je to křížová cesta českého národa, kterou musel 
projít a protrpět v letech 1948 až 1989. 

V roce 1986 začaly postupně získávat na intenzitě 
kontakty mezi městy Havlíčkovým Brodem a Brielle 
v Holandsku. Seznámil jsem starostu Brielle, pana 
Cor de Ronde, s  Romanem a přivedl ho do ateliéru 
v Dobré. Cor de Ronde byl Romanovým dílem uchvá-
cen (Roman tehdy zrovna tesal Havlíčkovu bystu 
v nadživotní velikosti, která je nyní umístěna v parku 
pod sokolovnou) a navrhl uspořádání výstavy Roma-
nových děl v Brielle. 

Pro tuto výstavu vytvořil Roman řadu originálních 
sochařských děl, kromě jiného pro protestantský kos-
tel v Brielle křtitelnici z obrovského lipového kmene. 
Také sérii uhlových kreseb, kde byly velmi naturalis-
ticky zobrazeny scény mučení vězňů v koncentračních 
táborech. Nebyly to tábory nacistické, jak se domnívali 
tehdejší držitelé moci, ale tábory smrti komunistic-
kého režimu. Za tento počin brodští bolševici plácali 
Romana uznale po rameni. 

Uspořádání výstavy bylo v té době krkolomnou 
záležitostí. Ujal jsem se rád úlohy manažera celého 
projektu a vím, o čem mluvím. Byrokratické překážky 
totalitního režimu, celní odbavení, získání dopravce 
(byl jím pan Josef Sejkora, občan přibyslavský, který 
vlastnil skříňovou Avii) i samotná cesta, zůstanou 
pro mě nezapomenutelnými zážitky v dobrém i zlém. 
Nikdy nezapomenu na boj s odpornou celní úřednicí 
ve Strážném, na bavorské hranici, která trvala na ote-
vření zapečetěného nákladu přesto, že byl již proclen 
v Havlíčkově Brodě. Byla to nepředstavitelná šikana. 
Rozbalování a kontrola celého nákladu a pak vše zase 
naložit a zabalit. 

Snadné to nebylo ani na druhé straně, kde po nás ba-
vorští celníci žádali složení celní jistoty 2 000 německých 
marek. Nejen, že jsme nevěděli, co to celní jistota je, ale 
tak nepředstavitelnou sumu jsme neměli. Nakonec se 
mně podařilo za jednu jedinou marku (o mnoho víc 
peněz jsem neměl) zavolat starostovi do města Brielle 
a sdělit mu číslo telefonu v budce na celnici, ze které 
jsem volal. On zavolal zpátky. Věc se postupně nakonec 
vyjasnila a my mohli pokračovat dál.

Soudím, že se to celé povedlo jen proto, že totalita 
už měla v roce 1988 na kahánku. Tato výstava byla pro 
Romana nikoli jen uměleckou satisfakcí, ale pomohla 
mu i po fi nanční stránce. Za honoráře z prodaných 
děl si koupil tehdy novou škodovku Favorit. Přišel 
s velkorysou odměnou i za mnou. Moje námitky ne-
chtěl slyšet. Patřil k lidem, kteří na svou dobrotu srdce 
někdy až dopláceli. Stalo se mu, že u něj zazvonil pán 
a povídá: „Tady někde bydlí ten hodnej pán, co vozí 
lidi zadarmo do Brodu. To jste vy? Nesvezl byste mě 
do nemocnice? “ A Roman sedl do nového Favorita 
a zadarmo žadatele odvezl. Nebyl to jediný případ.

Po Listopadu 1989 Roman vstoupil – také díky 
mým snahám – do komunální politiky za KDU-ČSL. 
Bylo to přirozené, protože kvůli svému křesťanskému 
přesvědčení mnoho vytrpěl. Pochopil také, že z poli-
tické pozice může lépe uplatnit své představy o tom, 
jak a kam se naše společnost v demokratickém státě, 
o němž jsme snili, má ubírat.

Když se stal přibyslavským starostou, plnil si některé 
své sny: udělat z rodné Přibyslavi krásné a čisté město, 
kde měla kvést kultura. Inicioval opravu Kurfürstrova 
domu na náměstí, Starého špitálu ve Vyšehradské 
ulici, snil o založení lapidária, vytvořil monumentální 
Mariánský sloup, Pietu a řadu dalších děl. Peníze pro 
něj nebyly důležité, jinak by tato díla nevznikla.

Poctivě musím říci, že jsem s některými jeho názory 
a činy v posledních letech jeho života nemohl sou-
hlasit. To však nic nemění na mé upřímné úctě k jeho 
velikému umění, k jeho základnímu životnímu směřo-
vání, k jeho dobrotě srdce a spoustě jiných dobrých 
lidských vlastností.

Roman Podrázský byl umělcem křesťanské inspi-
race, kterých v těchto časech není mnoho. Čas od 
času si to připomínám na přibyslavském novém hřbi-
tově u jeho hrobu, jehož náhrobní kámen, přesto, že 
zůstal torzem, přetrženými okovy symbolizuje touhu 
člověka po tom, co ho přesahuje. 

Pavel Jajtner, 24. března 2011

Akademický sochař Roman Podrázský

Leda s labutí

Poslední brázda

Karel Havlíček Borovský
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SZMP ve spolupráci se ZŠ P ibyslav
zve širokou ve ejnost k ú asti na mimo ádnou humanitární nezávodní akci,

která je spojená s ve ejnou sbírkou zam enou na podporu výzkumu rakoviny.

Tento b h pro všechny možné ú astníky bude po ádán

v sobotu dne 30. dubna 2011 od 9 do 12 hodin ve sportovním areálu.
Celý pr b h b hu, her a sout ží ur ených p edevším pro d ti, ale i pro dosp lé bude konferovat

moderátor Radia Vyso ina Milan ezní ek.

Trasa b hu bude vedena v n kolika trasách v ulicích m sta. Start a cíl bude ve sportovním areálu.
Prob hne i autogramiáda s n kterým sportovcem.

Bude překonána?
Po prostudování výsledkových listin několika desítek bě-

žeckých maratonských závodů mohu klidně prohlásit, že 

účast na loňském květnovém maratonu v Praze byla po-

čtem účastníků „hlásících se k Přibyslavi“ rekordní. I když 

hlásící se k Přibyslavi je nutno dát do uvozovek, neboť 

někteří zapomněli vyplnit příslušnou kolonku, čímž záro-

veň znesnadnili případné budoucí vyhledávání.

Dnešní maratony již nejsou pouhým závodem trénova-

ných atletů, nýbrž velkou společenskou událostí. Většina 

účastníků neběží s cílem vyhrát nad soupeři, ale chtějí 

překonat sami sebe a zažít tu neskutečnou atmosféru 

kolem trasy. I letos se na trati 42 195 metrů dlouhého 

(někdy až nekonečného) běhu můžeme těšit na množ-

ství hudebních skupin (více než 20 kapel) povzbuzujících 

běžce, na bezpočet nejrůznějších zážitků, ale i na roz-

bolavělé tělo, které s tímto sportem souvisí. Zajímavostí 

na loňském ročníku byl německý běžec, který zvládnul 

celou trať běžet pozpátku, či běžící tatínek s dítětem v ko-

čárku. Nemyslím si, že loňská účast Přibyslaváků bude 

překonána, neboť tento běh, který patří mezi nejkrásnější 

maratonské tratě na světě, se kryje s pátou disciplínou 

Přibyslavského dvanáctiboje. Možná tedy někteří dají 

přednost tomuto nepoměrně kratšímu závodu.

Na závěr je nutno dodat, že účast na takovéto náročné 

akci vyžaduje výborný zdravotní stav a samozřejmě dů-

kladnou (nejlépe celoroční) přípravu.

(Neofi ciální nejlepší čas na maratonské trati dosažený 

Přibyslavákem je z roku 2004 a má hodnotu 3:15:27.)

J. Ledvinka, ml.

Bude p ekonána? 

Rozpis fotbalových utkání JARO 2011
DATUM DEN KDE ZAČÁTEK KDO MUŽSTVO ODJEZD z Přibyslavi
26.3.2011 sobota doma 15:00 Ledeč D  

27.3.2011 neděle doma 15:00 Ledeč B B  

27.3.2011 neděle venku 15:00 Chotěboř A 13:30

2.4.2011 sobota venku 15:30           Lipnice B 14:00

3.4.2011 neděle venku 13:00 Tis D 11:30

3.4.2011 neděle doma 15:30 Dlouhá Ves A  

9.4.2011 sobota doma 15:00 Speřice D  

9.4.2011 sobota venku 9:00 Třešť Ž 7:30

10.4.2011 neděle doma 15:30 Jeřišno B  

10.4.2011 neděle venku 15:30 Speřice A 13:30

16.4.2011 sobota doma 9:00 Speřice Ž  

17.4.2011 neděle venku 16:00 Štoky D 14:30

17.4.2011 neděle doma 16:00 Štoky A  

17.4.2011 neděle venku 16:00 V.Žďár B 14:30

24.4.2011 neděle venku 15:00 Humpolec B A 13:00

23.4.2011 sobota doma 15:00 Bohdalov D  

23.4.2011 sobota venku 9:00 Beranov Ž 7:30

24.4.2011 neděle doma 16:00 G.Jeníkov B  

30.4.2011 sobota doma 9:00 Luka Ž  

30.4.2011 sobota venku 13:30 Luka D 12:00

1.5.2011 neděle doma 16:30 Světlá A  

1.5.2011 neděle venku 16:30 Lučice B 15:00

6.5.2011 sobota venku 9:00 Polná Ž 7:30

7.5.2011 sobota doma 15:00 Lípa D  

8.5.2011 neděle doma 16:30 Mírovka B  

8.5.2011 neděle venku 16:30 Ledeč A 14:30

11.5.2011 STŘEDA venku 16:00 Světlá Ž 14:30

14.5.2011 sobota venku 16:30 Ransko B 15:00

14.5.2011 sobota doma 9:00 Lukavec Ž  

15.5.2011 neděle venku 14:00 Radostín D 12:30

15.5.2011 neděle doma 16:30 Pohled A  

21.1.1900 sobota venku 10:00 Pelhřimov Ž 8:00

21.5.2011 sobota doma 15:00 Počátky D  

21.5.2011 sobota venku 16:30 Pelhřimov A 14:00

22.5.2011 neděle doma 16:30 Rozsochatec B  

28.5.2011 sobota venku 12:15 H.Cerekev Ž 10:15

28.5.2011 sobota doma 15:00 Ždírec D  

29.5.2011 neděle doma 16:30 Šlapánov B  

29.5.2011 neděle venku 15:00 Věžnice A 13:30

4.6.2011 sobota venku 16:30 Sobiňov B 15:00

4.6.2011 sobota doma 9:00 Žirovnice Ž  

5.6.2011 neděle venku 14:00 Měřín D 12:00

5.6.2011 neděle doma 16:30 H.Borová A  

11.6.2011 sobota doma 15:00 Beranov D  

12.6.2011 neděle doma 16:30 Leština B  

12.6.2011 neděle venku 14:30 Dobronín A 12:30

18.6.2011 sobota venku 16:30 Světlá B B 15:00

18.6.2011 sobota doma 16:30 Janovice A  

19.6.2011 neděle venku 14:00 Světlá D 12:30
Sportovní areál Přibyslav 

je otevřen

od 1. dubna 2011 
každý den 

od 16 do 18 hodin          
v případě příznivého 

počasí (bez deště) 

V jinou dobu je možno 
areál využívat po dohodě se 
zaměstnanci SZM Přibyslav.

Vstup mládeže do 15 let 
je možný pod dohledem 

dospělé osoby.
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ŽUPA HAVLÍ KOVA - TJ SOKOL P IBYSLAV 
po ádá 

 
 
 
 
 
 

ŽUPNÍ P EBOR V GYMNASTICE A ŠPLHU 
 

sobota 16. dubna 2011 v 9.00 hodin 
SOKOLOVNA P IBYSLAV

Sportovní zařízení 
města Přibyslav                                                                                                                  

vyhlašuje

VÝBĚROVÉ
ŘÍZENÍ          

na pronájem občerstvení 
pro letní měsíce na koupališti 

v Přibyslavi.                                                                  
Zájemci zašlou písemnou 

nabídku na SZMP, 
Česká 34, 58222 Přibyslav 

do 20. dubna 2011.                                                                                                        
O informace lze požádat 

na tel. 773551771.

V sobotu 19. 3. 2011 se mladší žáci zúčastnili 

Mistrovství České republiky ve futsale, které se konalo 

v Havířově, kam se probojovalo celkem 6 týmů, které 

prošly sítem čtyř kvalifi kací.

Kromě našeho mužstva se zúčastnila domácí 

Slavia Havířov, dále Futsal Čelechovice na Hané, AC 

Gamaspol Jeseník, Futsal Karlín BAN, SK Slavia Praha 

– futsal, tj. všechna mužstva, která se soustředí hlavně 

na futsal. My jsme na turnaj jeli jako jeden z favoritů a 

určitě jsme chtěli stát na bedně. Na to jsme se i připravili 

a vyrazili jsme už v pátek odpoledne do Vratimova, kde 

jsme přespali v příjemném penzionu a v sobotu ráno 

jsme dorazili odpočatí do Městské haly v Havířově.

Hned v prvním zápase jsme narazili na Čelechovice, 

které nás již v této sezóně dvakrát porazily. Ale 

tentokrát, než se hráči stačili rozkoukat, jsme již po 

pěti minutách vedli 3:0 a utkání jsme dovedli do 

vítězného konce.

Ve druhém zápase nás čekalo kvalitní mužstvo 

domácí Slavie Havířov. Po velikém boji jsme zvítězili 

1:0 a podle průběhu ostatních zápasů jsme věděli že 

další zápas je o titul.

AC Gamaspol Jeseník byl náš třetí soupeř, se 

kterým jsme ze čtyř vzájemných zápasů v této sezóně 

třikrát prohráli. Teď nás čekal nejdůležitější zápas 

zimní sezóny a bylo z toho i nejlepší utkání, které 

jsme v hale v této sezóně odehráli.

Po 30-ti vteřinách dal Honza Prchal gól,vzápětí 

si šokovaný soupeř vstřelil „vlastence“ a Jiří Peřina 

dal na 3:0 a to nebyly odehrané ani 3 minuty. Hráči 

Jeseníku se chvíli vzpamatovávali ze šoku, ale potom 

nás zatlačili a těsně před poločasem snížili na 3:1.

Ve druhém poločase nás soupeř přitlačil k naší 

brance, několikrát nás podržel brankář Olin Uhlíř 

a v jednom z protiútoků dal gól z přímého kopu 

Petr Kubát na 4:1.V poslední minutě ještě Jeseník 

skóroval, ale to už jsme tušili, že nám titul neunikne.

Poslední dva zápasy jsme lehce vyhráli: se Slávií 

Praha 7:0; s Karlínem 5:0 a mohli jsme slavit titul 

MISTRA ČR ve futsale.

Mladší žáci obhájili titul ve futsale 
– jsou Mistři České republiky.

Vítězné mužstvo tvořili: Oldřich Uhlíř, Aleš Němec, Petr 

Kubát, Jakub Žalud, Jan Prchal, Ladislav Peřina, Jakub Kasal, 

Jirka Peřina, Martin Ondra, Milan Wasserbauer,

Martin Růžička, Jakub Hospodka, Ondra Matoušek, Přemysl 

Průža   

Futsal Čelechovice na Hané – SK Přibyslav 1:4

branky: Jiří Spáčil – Jakub Žalud 2, Jan Prchal, Martin Ondra 

SK Přibyslav – Slavia Havířov 1:0

branka: Jan Prchal 
 

AC Gamaspol Jeseník – SK Přibyslav 2:4

branky: Jan Kadlec, Petr Chytil – Jiří Peřina, Jan Prchal, Petr 

Kubát – vlastní

SK Přibyslav – SK Slavia Praha 7:0

branky: Hospodka Jakub 3, Růžička Martin, Prchal Jan, 

Ondra Martin, Žalud Jakub

SK Přibyslav – Futsal Karlín BAN 5:0

branky: Jakub Hospodka 2, Milan Wasserbauer, Petr Kubát, 

Martin Ondra 

nejlepší střelec: Filip Jati – AC Gamaspol Jeseník, Jakub 

Hospodka – SK Přibyslav

Mistr ČR 2011 Prchal František

PŘIBYSLAVSKÝ 
DVANÁCTIBOJ 2011
V neděli 6. března 2011 jsme absolvovali míčový ví-
ceboj - náhradní disciplinu za běh na lyžích, který se 
z důvodu nedostatku sněhu letos nekonal. Míčový 
víceboj se odehrával ve sportovní hale a soutěžící 
absolvovali tři discipliny – střelba na koš, střelba na 
fl orbalovou branku a střelba do terčů na fotbalo-
vou branku (ženy hod míčem). Soutěže se účastni-
lo 23 závodníků a nejhodnotnějšího výkonu dosáhl 
Miroslav Dubský, který při střelbě na fotbalovou 
branku zasáhl terč všemi deseti pokusy.

V neděli 27. března se v přibyslavské sokolovně 
uskutečnila třetí disciplina dvanáctiboje – silový 
trojboj. Muži soutěžili v tlaku v lehu (benchpress) 
se 60 % tělesné hmotnosti, shybech na hrazdě 
a disciplíně sed-leh za 1,5 min, ženy v tlaku v lehu 
(benchpress) se 40 % tělesné hmotnosti, bicepso-
vém zdvihu s 25 % tělesné hmotnosti a sed-lehu 
za 1,5 min. Soutěže v silovém trojboji se tentokrát 
zúčastnilo celkem 16 závodníků, kteří podávali 
v průběhu jednotlivých částí závodu výborné vý-
kony. Příští disciplinou dvanáctiboje bude v neděli 
17. dubna 2011 přespolní běh – start v 9:30 hod na 
dopravním hřišti v Ronovské ulici.

Ing. Josef Moštěk
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PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2011 
MÍČOVÝ VÍCEBOJ – VÝSLEDKY
MUŽI Košíková Florbal Kopaná CELKEM
Příjmení Jméno počet zásahů počet zásahů počet zásahů součet bodů celkově body pořadí
Dubský Miroslav 5 7 10 22 100,00 1

Zach Vladimír 5 6 8 19 86,36 2

Moštěk Josef 8 3 6 17 77,27 3

Pospíšil Miloslav 2 8 3 13 59,09 4

Dolák Vladimír 3 6 3 12 54,55 5

Plachta Marek 4 7 1 12 54,55 6

Holcman František 3 3 5 11 50,00 7 - 9

Moštěk Petr 2 5 4 11 50,00 7 - 9

Vábek Jaroslav 2 7 2 11 50,00 7 - 9

Matějka Zdeněk 2 5 3 10 45,45 10 - 13

Moštěk Jan 2 6 2 10 45,45 10 - 13

Loužecký Petr 3 2 5 10 45,45 10 - 13

Kubát Jiří 2 3 5 10 45,45 10 - 13

Kvarda František 1 3 3 7 31,82 14

Šubrt Petr 0 2 3 5 22,73 15

ŽENY Košíková Florbal Házená CELKEM
Příjmení Jméno počet zásahů počet zásahů počet 

zásahů
součet bodů celkově body pořadí

Plachtová Tereza 5 3 6 14 100,00 1

Šubrtová Lucie 0 5 7 12 85,71 2

Ročková Michaela 2 2 7 11 78,57 3

Baarová Radka 3 3 3 9 64,29 4

Sedláková Lenka 1 2 5 8 57,14 5
Mošťková Miroslava 2 0 5 7 50,00 6

Kvardová Markéta 1 1 4 6 42,86 7

Vábková Hana 1 1 2 4 28,57 8

DVOJICE
Příjmení body pořadí
Plachtovi 154,55 1

Mošťkovi 127,27 2
Kubát, 
Ročková 124,02 3
Moštěk P., 
Baarová 114,29 4
Šubrtovi 108,44 5
Holcman, 
Sedláková 107,14 6

Kvardovi 74,68 7

PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2011
SILOVÝ TROJBOJ  VÝSLEDKOVÁ LISTINA
MUŽI Tlak v lehu Sed-leh Shyby CELKOVĚ
Příjmení Jméno poč. 

op.
body poč. 

op.
body poč. 

op.
body souč. 

bodů
body 
celk.

pořadí

Moštěk Josef 45 90,00 81 100,00 19 100,00 290,00 100,00 1

Plachta Marek 37 74,00 68 83,95 17 89,47 247,42 85,32 2

Čepl Miroslav 48 96,00 50 61,73 15 78,95 236,68 81,61 3

Wasserbauer Vít 50 100,00 38 46,91 17 89,47 236,39 81,51 4

Moštěk Jan 38 76,00 60 74,07 12 63,16 213,23 73,53 5

Kvarda František 25 50,00 62 76,54 12 63,16 189,70 65,41 6

Novotný Lukáš 25 50,00 55 67,90 13 68,42 186,32 64,25 7

Kubát Jiří 29 58,00 57 70,37 10 52,63 181,00 62,41 8

Ondráček Ladislav 19 38,00 42 51,85 9 47,37 137,22 47,32 9

Holcman František 21 42,00 40 49,38 7 36,84 128,22 44,22 10

Vábek st. Jaroslav 9 18,00 49 60,49 8 42,11 120,60 41,59 11

Dolák Vladimír 4 8,00 61 75,31 6 31,58 114,89 39,62 12

Zach Vladimír 7 14,00 45 55,56 7 36,84 106,40 36,69 13

Dubský Miroslav 14 28,00 43 53,09 2 10,53 91,61 31,59 14

Ženy Tlak v lehu Sed-leh Zdvihy CELKOVĚ

Příjmení Jméno poč. 
op.

body poč. 
op.

body poč. 
op.

body souč. 
bodů

body 
celk.

pořadí

Ročková Michaela 30 100,00 47 66,20 80 100,00 266,20 100,00 1

Stehlíková Růžena 30 100,00 71 100,00 50 62,50 262,50 98,61 2

DVOJICE
Příjmení body pořadí
Kubát, 
Ročková

162,41 1

PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2011                                    
CELKOVÉ VÝSLEDKY PO TŘECH DISCIPLINÁCH
MUŽI Kuželky Míčový víceboj Silový trojboj Celkově

Příjmení Jméno body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí
Plachta Marek 97,53 3 54,55 5 - 6 85,32 2 237,40 1

Moštěk Josef 50,62 14 77,27 3 100,00 1 227,89 2

Moštěk Jan 100,00 1 - 2 45,45 10 - 13 73,53 5 218,98 3

Dubský Miroslav 75,31 8 100,00 1 31,59 14 206,90 4

Holcman František 100,00 1 - 2 50,00 7 - 9 44,22 10 194,22 5

Vábek st. Jaroslav 90,12 4 50,00 7 - 9 41,59 11 181,71 6

Kubát Jiří 70,37 12 45,45 10 - 13 62,41 8 178,23 7

Dolák Vladimír 72,84 9 - 10 54,55 5 - 6 39,62 12 167,01 8

Kvarda František 69,14 13 31,82 14 65,41 6 166,37 9

Moštěk Petr 87,65 5 50,00 7 - 9 0,00 0 137,65 10

Loužecký st. Petr 83,95 7 45,45 10 - 13 0,00 0 129,40 11

Zach Vladimír 0,00 0 86,36 2 36,69 13 123,05 12

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

Šubrt Petr 86,42 6 22,73 15 0,00 0 109,15 14

Čepl Miroslav 0,00 0 0,00 0 81,61 3 81,61 15

Wasserbauer Vít 0,00 0 0,00 0 81,51 4 81,51 16

Zídek František 72,84 9 - 10 0,00 0 0,00 0 72,84 17

Novotný Lukáš 0,00 0 0,00 0 64,25 7 64,25 18

Pospíšil Miloslav 0,00 0 59,09 4 0,00 0 59,09 19

Ondráček Ladislav 0,00 0 0,00 0 47,32 9 47,32 20

Matějka Luboš 37,04 15 0,00 0 0,00 0 37,04 21

Loužecký Richard 33,33 16 0,00 0 0,00 0 33,33 22

Loužecký Filip 14,81 17 0,00 0 0,00 0 14,81 23

ŽENY Kuželky Míčový víceboj Silový trojboj Celkově

Příjmení Jméno body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí

Ročková Michaela 94,38 2 78,57 3 100,00 1 272,95 1

Šubrtová Lucie 100,00 1 85,71 2 0,00 0 185,71 2

Plachtová Tereza 58,43 7 100,00 1 0,00 0 158,43 3

Kvardová Markéta 93,26 3 42,86 7 0,00 0 136,12 4

Sedláková Lenka 78,65 4 57,14 5 0,00 0 135,79 5

Mošťková Miroslava 65,17 6 50,00 6 0,00 0 115,17 6

Baarová Radka 49,44 9 64,29 4 0,00 0 113,73 7

Stehlíková Růžena 0,00 0 0,00 0 98,61 2 98,61 8

Vábková Hana 53,93 8 28,57 8 0,00 0 82,50 9

Loužecká Kristina 75,28 5 0,00 0 0,00 0 75,28 10

Dvojice Kuželky Míčový 
víceboj

Silový 
trojboj

Body 
celkem

Pořadí

Kubát, 
Ročková

164,75 124,02 162,41 451,18 1

Plachtovi 155,96 154,55 0 310,51 2

Šubrtovi 186,42 108,44 0 294,86 3

Holcman, 
Sedláková

178,65 107,14 0 285,79 4

Moštěk P., 
Baarová

137,09 114,29 0 251,38 5

Mošťkovi 115,79 127,27 0 243,06 6

Kvardovi 162,40 74,68 0 237,08 7
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P O D Ě K O V Á N Í

Děkujeme všem, kteří se dne 
10. března 2011 přišli rozloučit 

s panem

Zdeňkem Ficbauerem

Manželka a děti s rodinami

 
 
 

D kujeme za všechna slova soustrasti, za kv tinové dary a všem, kte í  
na poslední cest  doprovodili pana  
 

Ing. Ji ího Musila 
 
  
 

Zárove  d kujeme panu starostovi m sta Janu Štefá kovi,  
panu místostarostovi Martinu Kamarádovi a paní Jan  Krej ové  
za vzpomínky na našeho Ji íka uve ejn né v b eznovém 
P ibyslavském ob asníku. 

 
       Rodina Musilova 
 
 

 
      
 
 
                         
 

      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 
 

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 

 
 
 
 
- sypané aje a ajové p íslušenství 
- zrnková káva 
- éterické oleje 
- p írodní kosmetika Saloos 
- kosmetika a dopl ky z katalogu Avon 
- kvalitní eská drogerie, bytové dopl ky a dárky z katalogu Dedra 
- ultrazvukový kavita ní p ístroj na ú inné lokální zeštíhlování a odbourávání 

podkožního tuku, v etn  p írodních dopl k  stravy 
 

 
kontakt: Marie Vinklerová 

tel.: 723 416 319 
e-mail: marievinkler@seznam.cz 

 
 

SECOND 
HAND

výprodej zboží z Anglie

čtvrtek 14. dubna 2011 
od 10.00 do 15.00

STARÝ ŠPITÁL

DĚTSKÉ ZBOŽÍ   
30,-/1 ks

DÁMSKÉ ZBOŽÍ   
50,-/1 ks

IŠT NÍ PE Í 
ŠITÍ PÉ OVÝCH VÝROBK  

na moderním za ízení vám šetrn  a kvalitn  horkou  
párou vy istíme pe í 

ušijeme i nestandardní rozm ry 
ušijeme vše nové podle vašeho p ání 

nabízíme široký výb r sypkovin ve velké barevné škále 
 
 

sb rna: Neubauerová M. 
                                      Pechá kova 357, 582 22 P ibyslav 
                                                     tel.:  737 638 016 
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PRODEJ ŽIVÝCH RYB 
Pavel a Miloš Michl 

ulice U Barevny 
(objekt bývalé tkalcovny) 

P  I B Y S L A V 

PSTRUH DUHOVÝ – CELORO N  

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

tel.: +420 731 461 631 

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

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

RYCHLÉ P J KY BEZ RU ITELE 
PENÍZE IHNED NA RUKU  
 
tel.: 728 207 138  
 

CENÍK INZERCE V PŘIBYSLAVSKÉM OBČASNÍKU
(ceny jsou uvedeny bez DPH)
FORMÁT A4 celá strana  1 600  Kč
FORMÁT A5 1/2 strany  800  Kč
FORMÁT A6 1/4 strany  400  Kč
FORMÁT A7 1/8 strany  200  Kč
FORMÁT A8 1/16 strany  100  Kč
FORMÁT 1 cm2 3 Kč
Při 2. a dalším opakování sleva 5 %
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KLEMPÍŘSTVÍ – POKRÝVAČSTVÍ  DSD

Danko Petr 775 070 560
Stejskal Libor 777 632 950

Danko Jan 732 822 480

Provádíme kompletní:

- klempířské práce
- pokrývačské práce
- izolatérské práce

- výměna a montáž střešních oken
- dodávka materiálu

- zaručena vysoká kvalita  naší práce

„P ij te s námi oslavit  
Velikonoce v eckém duchu“ 

 
Restaurace Veronika pro Vás p ipravila 

jehn í speciality na grilu 
 

Kdy: 21.4.  11:00 - 23:00 hod 
22.4. 11:00 - 23:00 hod 
23.4. 11:00 - 18:00 hod 

Kde: Restaurace Veronika 
 
                   
 

Rezervace  
na tel. ísle: 724 243 809 
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Bistro 
! pod školou op t otev elo ! 

 
 
 

Srde n  Vás zveme na ochutnávku pravé 
 
 
 

- nyní ty i druhy to ené zmrzliny - 
 

Otev eno: Po - Pá  9.00 – 17.00 hod. 
So - Ne  9.00 – 18.00 hod. 

 
 

- cukrová vata 

- ledová t íš  - dva druhy 
- kvalitní káva 

- erstvý sladký popcorn  
      - každý den erstvé zákusky  
         (v tší množství pe eme i na objednávku) 
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MLUVIT JASNĚ 
praktický vzdělávací kurz pro rozvíjení kompetencí a kondice veřejně vystupovat  
 
Chcete veřejně představit vlastní nebo převzatý text? Nabízíme reflexi a konzultace vám, kteří se 
připravujete na veřejné vystoupení. Poskytneme vám prostor pro praktické zkoušení, ověřování  a 
zdokonalování osobních řečových dovedností. Základem vzdělávacího přístupu je výchova k řeči a 
mluvnímu projevu.  
 
Zkušenost z kurzu vede k (sebe)vědomému nakládání se slovem, hlasem a fyzickým projevem na 
veřejnosti, k porozumění logice a struktuře textu, rozvíjení představivosti, ke kritickému uvažování i ke 
svobodné hře s jazykem.  
 
Kurz je určen studentům, pedagogům, manažerům, úředníkům, politikům, novinářům, moderátorům, 
tiskovým mluvčím a PR koordinátorům, právníkům, sociálním pracovníkům, zdravotníkům, divadelníkům, 
všem, kteří ve své profesi přicházejí do bezprostředního kontaktu s veřejností, kteří veřejně vystupují, 
přednášejí, školí, atp. 
 
 
■ KOLIK   
min 6, max 10 účastníků  
pátek 18-21h, sobota 10-13h, 15-18h, neděle 10-13h, 15-17h 
 
■ ZA KOLIK 
3000Kč / osoba 
 
■ KDY 
8.-10.4.2011 
 
■ KDE 
Kolonka, Dvorek u Přibyslavi, č.p. 401 
 
■ PŘIHLÁŠKY A INFORMACE  
do 5.4.2011  na simatko@centrum.cz  nebo na  603181612 
 
■ KDO 
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KOLONKA, IČ 266 43 839, www.dvorek.cz 
kulturní sdružení se sídlem ve Dvorku u Přibyslavi působící především v regionu Vysočina 
MgA. Jan Nepomuk Piskač, lektor 
vychází ze své více jak desetileté účasti na rozvoji psychosomatického přístupu k učení, studiu a tvorbě na Katedře autorské tvorby 
a pedagogiky (KATaP) DAMU, kde absolvoval magisterský program a 10 let působil jako externí pedagog. Pod vedením 
zakladatelské osobnosti prof. Ivana Vyskočila (*1929) se na KATaP DAMU prostřednictvím studijních disciplin „výchovy k hlasu“, 
„výchovy k řeči“, „výchovy k pohybu“, „k dialogickému jednání“ nebo „k autorskému čtení“ sleduje a pěstuje tzv. autorské herectví 
čili veřejné vystupování netoliko v úzce vymezeném uměleckém pojetí, ale v přesahu do oborů a profesí, spojených s veřejným 
působením. Specializuje se na disciplíny „dialogického jednání“ a „výchovy k řeči“, více na www.jnp.mypage.cz 
Mgr. Michala Piskačová , koordinátorka kurzu 
absolventka na Katedře divadelní vědy FF UK v Praze, studentka doktorského programu na Katedře autorské tvorby a pedagogiky 
DAMU ve studijním programu Dramatická umění studijní obor Autorské herectví a teorie autorské tvorby,  koordinátorka  
v kulturních projektech (m.j. www.novasit.cz, www.dna-project.eu, www.cultureanimation.com, www.eastsilver.net, www.dvorek.cz)  
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Sbor dobrovolných hasičů 
v Přibyslavi pořádá u příležitosti svátku 

Svatého Floriána

DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ

sobota 7. května 2011 
9.00–11.00 hodin
hasičská zbrojnice

Možnost prohlídky nové hasičské  techniky
Občané mají možnost si prohlédnout ha-
sičskou techniku i zázemí hasičské stanice, 
která běžně není veřejnosti přístupná.
Na vaši návštěvu se těší  hasiči Přibyslav.

Povinné očkování psů   
proti vzteklině
Očkování psů v místních částech proběhne
v sobotu 23. dubna 2011
  8.00–8.30 hodin     Keřkov
  8.30–8.45 hodin Dobrá
  8.45–9.00 hodin Hřiště
  9.00–9.30 hodin Ronov nad Sázavou
  9.30–9.45 hodin Poříčí
10.00–10.30 hodin     Olešenka
10.30–11.00 hodin Česká Jablonná
11.00–11.30 hodin     Dolní Jablonná
11.30–11.45 hodin      Dvorek
11.40–12.00 hodin Uhry
12.00–12.15 hodin     Utín

Očkování psů proti vzteklině v Přibyslavi 
se bude konat  v sobotu dne 30. dubna 2011
od 9.oo do 9.45 hod. u zadního vchodu 
radnice.
Očkovací průkaz a 100,00 Kč  si vezměte 
s sebou.

Žáci a učitelé ZUŠ Havlíčkův Brod, pobočka 
Přibyslav, 

Vás srdečně zvou na 

KONCERT ŽÁKŮ,
 který se bude konat

 ve čtvrtek 14. dubna 2011 v 16.00 hodin 
v sále Kulturního domu Přibyslav.
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DS Hadrián – nájemníci pana Swana

DS Furiant – Sen noci svatojánské
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ve dnech 26. 3. – 14. 4. 2011(mimo ned le)
vždy v: 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hodin 
Je možný bezplatný p ístup ob an  k internetu za ú elem vypln ní a odeslání s ítacích formulá . 

Kulturní dům Přibyslav

Tuto výstavu můžete navštívit vždy při koná-
ní jiných kulturních akcích v KD.
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Kulturní přehled
K Z M  P Ř I B Y S L A V
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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 8.00–12.00 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
So 9.00–11.00
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 zavřeno zavřeno
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

duben výstava Mexico  Kulturní dům Přibyslav- 
od 1. dubna 2011 16.00 – 18.00 hodin otevřen Sportovní areál Přibyslav- 
1. dubna 2011 v 19.00 hodin premiéra: Sen noci svatojánské  Kulturní dům Přibyslav- 
2. dubna 2011 v 9.30 hodin Přibyslavský pantofl íček  Sportovní hala Přibyslav- 
2. dubna 2011 v 19.00 hodin repríza: Sen noci svatojánské  Kulturní dům Přibyslav- 
8. – 10. dubna 2011 kurz: Mluvit jasně  Kolonka, Dvorek u Přibyslavi - 
8. dubna 2011 v 19.00 hodin repríza: Sen noci svatojánské  Kulturní dům Přibyslav- 
9. dubna 2011 ve 13.00 hodin kurz: Pletení z papíru  Domeček - Tyršova ulice- 
9. dubna 2011 v 19.00 hodin repríza: Sen noci svatojánské  Kulturní dům Přibyslav- 
9. dubna 2011 ve 20.00 hodin Nech-tělo by se vám tančit?  Kulturní dům Utín- 
10. dubna 2011  Florbalový turnaj pro žáky ZŠ  Římskokatolická farnost Přibyslav- 
12. dubna 2011 ve 13.00 hodin Velikonoční zdobení   DPS Přibyslav- 
12. dubna 2011 v 17.00 hodin Pravda o drogách  Městský úřad Přibyslav- 
14. dubna 2011 v 16.00 hodin Koncert žáků ZUŠ HB, Přibyslav  Kulturní dům Přibyslav- 
15. dubna 2011 v 19.00 hodin repríza: Nájemníci pana Swana  Kulturní dům Přibyslav- 
16. dubna 2011 v 9.00 hodin Župní přebor v gymnastice a šplhu  Sokolovna Přibyslav- 
16. dubna 2011 ve 14.00 a 15.30 hodin O Kašpárkovi  Kulturní dům Přibyslav- 
16. dubna 2011 ve 14.00 hodin Setkání posázavských vodníků  Ostrůvek Poříčí- 
16. dubna 2011 v 19.00 hodin repríza: Nájemníci pana Swana  Kulturní dům Přibyslav - 
17. dubna 2011 v 9.00 hodin dvanáctiboj -  Přespolní běh  Dopravní hřiště Přibyslav- 
17. dubna 2011 ve 13.00 hodin Harmoniky v Utíně  Kulturní dům Utín- 
18. dubna 2011  Čistá Vysočina a Den Země  město Přibyslav- 
18. dubna 15.00 – 18.00 hodin výstava: Kreativně proti chudobě  Starý špitál- 
19. dubna 2011  Čistá Vysočina a Den Země  město Přibyslav- 
19. dubna 15.00 – 18.00 hodin výstava: Kreativně proti chudobě  Starý špitál- 
19. dubna v 17.00 hodin Beseda s Petrem Marešem  Starý špitál- 
20. dubna 15.00 – 18.00 hodin výstava: Kreativně proti chudobě  Starý špitál- 
21. – 22. dubna  Velikonoční prázdniny   ZŠ Přibyslav- 
21. dubna 2011 12.30 – 16.00 hodin Zápis do MŠ Přibyslav  Mateřská škola Přibyslav- 
21. dubna 2011 v 18.00 hodin mše svatá – ŘKF Přibyslav  farní kostel v Přibyslavi- 
22. dubna 2011 v 18.00 hodin velkopáteční obřady  farní kostel v Přibyslavi- 
23. dubna 2011 od 8.00 hodin  Očkování psů – vesnice - 
23. dubna 2011 v 15.00 hodin kurz: Keramická dílna   Domeček - Tyršova ulice- 
23. dubna 2011 v 17.00 hodin kino: Na Vlásku  Kulturní dům Přibyslav- 
23. dubna 2011 ve 20.00 hodin  velikonoční vigilie  farní kostel v Přibyslavi- 
24. dubna 2011 v 8.00 a 9.30 hodin mše svatá: Boží hod velikonoční  farní kostel v Přibyslavi- 
25. dubna 2011 v 8.00 a 9.30 hodin mše svatá: pondělí velikonoční  farní kostel v Přibyslavi- 
30. dubna 2011 od 9.00 hodin  Očkování psů  za MěÚ Přibyslav- 
30. dubna 2011 v 9.00 hodin  Běh Naděje  Sportovní areál Přibyslav - 
30. dubna 2011 v 9.00 hodin Dětské dopravní dopoledne  Dopravní hřiště Přibyslav- 
30. dubna ve 14.00 hodin Den Země   Školní zahrada Přibyslav- 
6. května v 19.30 hodin přednáška: Perzekuce katolické církve… MěÚ Přibyslav- 
7. května 2011 v 9.00 hodin Den otevřených dveří  Hasičská zbrojnice Přibyslav- 
7. května 2011 v 19.00 hodin  Hudební slavnosti   Kulturní dům Přibyslav- 

duben 2011


