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Z Městského úřadu Přibyslav
Na přelomu března a dubna probíhalo v ČR Sčítání 

lidu, domů a bytů 2011 (SLDB), které zajišťovala 

Česká pošta. Obce se na SLDB podílely dodatečným 

vydáváním sčítacích formulářů a zřízením místa pro 

odeslání formulářů prostřednictvím internetu. Tuto 

službu v našem městě zajišťovalo KZMP. 

Na Městský úřad Přibyslav nastoupily po prove-

dených výběrových řízeních 18. dubna 2011 jako 

vedoucí Odboru životního prostředí Mgr. Ludmila 

Řezníčková a 1. května 2011 jako vedoucí Odboru 

hospodářsko-správního Ing. Zdeňka Teclová. 

Ing. Josef Moštěk, tajemník MÚ

Odbor sociální péče. Dávky pomoci v hmotné nouzi 

a dávky pro zdravotně postižené – z důvodu nárůstu 

počtu nových žádostí, přestěhování běžících dávek 

a nutnosti poskytnutí několika dávek mimořádné 

okamžité pomoci byla podána na ministerstvo práce 

a sociálních věcí dne 6. 4. 2011, žádost o poskyt-

nutí mimořádné dotace mimo měsíční poskytované 

zálohy. Za první čtvrtletí letošního roku bylo na 

těchto dávkách vyplaceno cekem 234 658 Kč. Dne 

19. dubna 2011 se referentka odboru zúčastnila 

na Krajském úřadu kraje Vysočina informační po-

rady k problematice dávek pomoci v hmotné nouzi. 

Na programu byly především aktuální informace 

týkající se státní reformy, novel zákonů a na závěr 

byly zodpovězeny konkrétní dotazy k projedná-

vaným tématům. Komunitní plánování sociální 

služeb – řídící skupina schválila podklady pro ses-

tavení katalogu sociálních služeb a volnočasových 

aktivit, na základě předložených návrhů rozhodla 

také o jeho grafi cké podobě. Klub seniorů Pohoda 

– s dětmi z kroužku Otakárek si naši senioři zhoto-

vili velikonoční aranže. Paní učitelka Marie Zichová 

pozvala zájemce z řad seniorů na společný výlet do 

Pelhřimova, kde navštíví Muzeum rekordů. Děti byly 

do muzea pozvány, protože součástí expozice je je-

jich originální znak města. Na čtvrtek 26. května 
2011 je naplánován tradiční výlet pro seniory, ten-

tokrát navštívíme lázeňské město Poděbrady (více 

informací na samostatné upoutávce). Společná 

konzultační schůzka zástupců ministerstva vnitra, 

odpovědných pracovníků města, zástupců základní 

školy, mateřské školy, asistentky rodiny barmských 

přesídlenců a zástupců rodiny Wahových proběhla 

na radnici města v dopoledních hodinách v úterý 

dne 12. dubna 2011. 

Jarmila Málková, vedoucí OSP

Odbor výstavby. Info pro vlastníky pozemků v k.ú. 
Nové Dvory. Oznámení o zahájení řízení o Změně 

č. 3 územního plánu obce Nové Dvory. Městský 

úřad Žďár nad Sázavou, odbor rozvoje a územního 

plánování, oznamuje zahájení řízení o Změně č. 3 

územního plánu obce Nové Dvory. Veřejné jed-

nání o návrhu Změny územního plánu proběhne 

v pondělí 16. května 2011 od 16.00 hodin v zase-

dací místnosti Obecního úřadu Nové Dvory. Návrh 

změny č. 3 bude vystaven k veřejnému nahlédnutí 

od 13. dubna do 16. května 2011 na MÚ Žďár nad 

Sázavou a dále v budově Obecního úřadu Nové 

Dvory. Ve stejné lhůtě bude návrh vystaven na we-

bových stránkách obce Nové Dvory na elektronické 

adrese: http://www.novedvory.eu.

Územní plán obce Žižkovo Pole. Žižkovo Pole 

bylo poslední obcí v působnosti našeho staveb-

ního úřadu, která neměla doposud zpracovaný 

územní plán obce. To se však od 7. 4. 2011 změnilo 

a Žižkovo Pole se přiřadilo k obcím Dlouhá Ves, 

Havlíčkova Borová, Modlíkov, Olešenka, Stříbrné 

Hory, Oudoleň, Jitkov a samozřejmě Přibyslav, kde 

jsou územní plány již v platnosti. Územní plán obce 

Žižkovo Pole řeší i místní části Macourov a Samotín. 

Územní plán je základním a zásadním doku-

mentem pro rozhodování v území k povolování 

a umisťování staveb. V tomto dokumentu jsou řešeny 

plochy dle možného způsobu užití a současně je 

jasně defi nováno, jaké stavby jsou v jednotlivých 

plochách přípustné, jaké jsou podmíněně přípustné 

a jaké stavby jsou nepřípustné. Uvažovaný záměr 

musí být vždy v souladu s těmito regulativy, 

které jsou popsány v textové části k územnímu 

plánu. Jednotlivé plochy jsou vyznačeny barevně 

a označeny písemnou zkratkou, která odpovídá 

určitému využití plochy.                           

Miloš Šimek, vedoucí OV

Odbor životního prostředí. Kontejnery na kom-

postovatelný odpad – v Keřkově bude kontejner 

na kompostovatelný odpad přistaven ve dnech 

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

května, ve Dvorku 30.–31. května, v Uhrách 1.–2. 

června, v Utíně 3.–5. června, v Keřkově 6.–7. 

června, v zahrádkářské kolonii u ACA 8.–9. června, 

v Poříčí 10.–12. června. V Přibyslavi jsou kontejnery 

na kompostovatelný odpad rozmístěny po dobu 

3 týdnů v měsíci dle rozpisu zveřejněného 

v minulém čísle Občasníku.

Čistá Vysočina a Den Země – žáci Základní 

školy Přibyslav se zapojili do akcí Čistá Vysočina 

a Den Země a ve dnech 18. a 19. dubna provedli 

úklid odpadků z veřejných prostranství a silničních 

příkopů. Za odvedenou práci pro čistější Vysočinu 

a Přibyslav jim děkujeme a doufáme, že se lokality 

v blízké době opět nezaplní odpadky, zejména stráň 

pod farou, kterou často navštěvuje přibyslavská 

mládež a ta si s úklidem odpadků hlavu neláme.

Jana Krejčová,referent OŽP

Pečovatelská služba Přibyslav. Dne 18. 3. se 

pracovnice Pečovatelské služby Přibyslav v rámci 

vzdělávání zúčastnily školící akce na téma „Komu-

nikace s lidmi se syndromem demence”, kterou 

pořádal Krajský úřad kraje Vysočina ve spolupráci 

s akreditovanou vzdělávací institucí CURATIO. 

Cílem kurzu bylo předat zúčastněným informace 

o specifi kách a zásadách komunikace se seniory 

s demencí a pomoci pracovníkům přímé obslužné 

péče, kteří o takto nemocné pečují, lépe aplikovat 

nové poznatky do své každodenní práce. 

Ve středu 27. 4. proběhlo ve Středisku pečo-

vatelské služby pravidelné školení zaměstnanců 

pečovatelské služby o požární ochraně a zároveň 

také odborná příprava zaměstnanců zařazených 

do preventivní požární hlídky. Toto školení bylo 

vedeno kvalifi kovaným odborníkem v dané oblasti. 

Martina Veselá, DiS., vedoucí Pečovatelské 
služby Přibyslav

Odbor správy a údržby. Úvodem bych chtěla 

poděkovat všem, kteří se podíleli na úklidu města 

v rámci „hromádkové akce“. Občané zametali 

nejen drť na komunikacích, ale vyhrabávali i zelené 

pásy a parky. Děkujeme i za to, že většina z nich 

nepřidávala na hromádky žádný jiný odpad, a proto 

mohla být smetená drť použita na vyspravení cest. 

Úklid města ovšem nespočívá jenom v zametení ulic 

a chodníků. Pokračujeme v úklidu některých parků, 

břehů okolo silnic, svahů pod farou. Hromádky jsme 

sváželi déle než týden a město opravdu prokouklo. 

Během týdne před Velikonocemi byl proveden úklid 

lokality U Nádraží a u štoly. V lokalitě U Nádraží byl 

proveden prořez porostu dřevin, vyčištěno a prove-

dena obnova nástřiku označení parkovacího stání. 

V lokalitě u štoly byla odstraněna ohniště a proveden 

sběr požehnaně nahromaděných odpadků. Věříme, 

že tuto práci ocení všichni občané města a současný 

stav v zelených lokalitách budou svým kladným 

přístupem k přírodě dále udržovat. Dne 18. 4. 2011 

se účastnili úklidu města i žáci a učitelé Základní školy 

v Přibyslavi, kteří provedli sběr odpadků v lesoparku 

pod kostelem, na stráních pod hřbitovem a  podél 

pěší zóny do Dobré. Svoz těchto odpadků provedli 

pracovníci města. Dále byla provedena úprava 

živých plotů, především na dopravním hřišti, podél 

cesty pod fotbalovým hřištěm a v dalších parcích 

města. Byl proveden prořez stromů na Bechyňově 

náměstí, ulici Havlíčkova, Kostelní, Vyšehrad a na 

hřbitově. Na základě rozhodnutí Odboru životního 

prostředí byly pokáceny z důvodu pokročilé hniloby 

a možnosti pádu dva hlohy u autobusové čekárny. 

V rámci jarního úklidu proběhlo vyčistění pěší zóny 

do obce Dobrá. Souběžně s úklidem probíhají teré-

nní práce na veřejných prostranstvích zeleně, kde 

vlivem zimní údržby došlo za používání strojních 

zařízení při odklízení sněhové nadílky k povrchovým 

nerovnostem. V rámci úklidu města je naplánováno 

v brzké době vyčištění dešťových vpustí, které jsou ve 

vlastnictví města Přibyslav. Co se týče bytové oblasti, 

byly dokončeny rekonstrukce bytu č. p. 240 v ulici 

Tržiště. V současné době jsou volné dva byty v DPS.                       

Ing. Ludmila Benešová, vedoucí OSU

Umístění reklamních zařízení
MÚ provedl kontrolu umístění reklamních 
zařízení (cedule typu „A“) umístěných před 
prodejnami a restauračními zařízeními. Zjistili 
jsme, že někteří majitelé těchto reklamních 
zařízení dosud neuhradili poplatek za užívání 
veřejného prostranství (umístění reklamního 
zařízení) dle obecně závazné vyhlášky č. 3/2010, 
a proto je vyzýváme k jeho zaplacení. Podrobnější 
informace je možno získat na podatelně MÚ.       

Ing. Josef Moštěk, tajemník MÚ OŽP
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Dne 31. 3. 2011 došlo k předání dokončené rekulti-

vace 1. etapy a stavby 2. a 3. části 2. etapy výstavby 

skládky v Ronově nad Sázavou. Obě akce proved-

la fi rma EVOS – HYDRO z Ledče nad Sázavou ve 

vzorné kvalitě. Děkuji fi rmě za práci, Ing. Rostislavu 

Jedličkovi za výkon technického dozoru investora 

a Josefu Zábranovi za spolupráci. Skládka nyní, 

po zaplacení poslední faktury, zase začne plně 

vydělávat pro rozpočet města. Nové úložné kaze-

ty by měly stačit na několik let ukládání, protože 

se očekává menší množství materiálu v souvislosti 

se změnou nakládání s odpady v kraji Vysočina. 

Ostatní investice, výstavba cyklostezky, vodovod 

do Dvorka, Uher, Hřišť a kanalizace do Dvorka 

a Uher probíhají dle harmonogramů a jsou zajiš-

těny odbornými dozory. Ze strany města pak sta-

rostou, místostarostou a příslušnými vedoucími 

odborů. Z nově chystaných investičních akcí probí-

há v současné době výběrové řízení na dodavatele 

regenerace přibyslavské věže a chystá se výběrové 

řízení na první a druhou etapu rekonstrukce a do-

stavbu Základní školy Přibyslav.

Dne 13. 4. 2011 bylo uzavřeno výběrové řízení 

na funkci vedoucí Odboru životního prostředí 

Městského úřadu Přibyslav a rada města na ná-

vrh tajemníka městského úřadu jmenovala novou 

vedoucí Mgr. Ludmilu Řezníčkovou. Paní vedoucí 

přeji vše dobré při výkonu této náročné funkce. 

Město a městský úřad má nyní všechny odpovědné 

funkce obsazeny na základě výběrových řízeních. 

Změny, které proběhly nebyly vyvolány ze strany 

města, ale po uvolnění funkcí.

V květnu nás čeká svoz velkoobjemového a ne-

bezpečného odpadu a já pevně věřím, že se naši 

občané již sžili s novým systémem mobilního svozu 

a že proběhne vše bez problému. O to víc mě mrzí, 

že se najdou mezi námi takoví, kterým je zatěžko 

v období mezi jarním a podzimním svozem zajet 

s odpadem na sběrný dvůr na skládku v Ronově 

nad Sázavou a klidně vysypou stavební suť a jiný 

nepořádek např. u rybníka Žabky. To mohou činit 

i lidé z jiných obcí. Nebuďme proto lhostejní. Po-

kud máte zaručené informace o takových neukáz-

něných lidech, nenechte si je pro sebe a oznamte 

je na odbor životního prostředí našeho úřadu. 

Nejde nám o trestání, ale o výchovu. Děkuji všem 

spoluobčanům, kteří přispěli k zajištění jarního 

úklidu, děkuji pracovníkům odboru správy a údrž-

by, zaměstnancům sportovního zařízení, učitelům 

a žákům základní školy.

Kulturní zařízení a další pořadatelé nám od po-

čátku roku nabízejí množství akcí, ze kterých si kaž-

dý může vybrat. Obdobně je tomu i měsíci květnu. 

Přeji hezké prožití měsíce května.

Jan Štefáček, starosta

Několik informací

Dovolím si tentokrát napsat krátce pár postřehů 

k péči o veřejný prostor, jež by podle mne měla 

spojovat většinu občanů našeho města. Již po ně-

kolik let ve městě úspěšně probíhá „hromádková 

akce“, kdy většina lidí dobrovolně pomůže s úkli-

dem veřejného prostoru před svou nemovitostí. 

Pravdou také je, že je stále dost lidí, kteří udržují 

v okolí svého bydliště pořádek, ať už je to ve městě, 

nebo v obcích. Přispívají tak k tomu, že je naše okolí 

hezčí, útulnější a život v něm je po všech stránkách 

příjemnějším.

Nepochopitelné pro mne však je, že existují lidé, 

kteří ve snaze zbavit se nejrůznějšího stavebního 

odpadu, ba i obyčejného komunálního odpadu 

vyvezou tento na první místo, které mají po ruce. 

A tak nám vznikají opakovaně skládky u Žabky, 

u utínského vodojemu, v lese na konci Jiráskovy 

ulice a na desítkách dalších míst. V Přibyslavi je to 

o to nepochopitelnější, že zde probíhají pravidelné 

svozy velkoobjemového a nebezpečného odpadu. 

Zároveň má každý občan Přibyslavi, v rámci poplat-

ku za likvidaci odpadu, zdarma k dispozici umístění 

stavební suti či ostatních složek odpadu na skládce 

a sběrném dvoře v Ronově.

Dovoluji si tímto vyzvat všechny, kteří z jakýchko-

liv důvodů takto jednají a zaneřáďují své okolí, aby 

přehodnotili své chování. Všechny ostatní prosím, 

aby se stali velmi všímavými a upozornili na takto 

nově vzniklá místa, případně na ty, kteří se tak-

to zbavují nechtěného nepořádku a obtěžují tím 

všechny ostatní! Pokud se dovedeme sami starat 

o své okolí, je dobré si toto okolí uchránit před těmi, 

kteří mají posunuty normy svého chování do nepa-

třičných mezí.

Martin Kamarád, místostarosta

Péče o město je v rukou nás všech

Politická krize 
a etická výchova 
v Přibyslavi
Není to tak dávno, kdy jsme v předvolební kam-
pani slýchali slova o nové, čistší a nezkorumpo-
vané politice. A uteklo pár měsíců a politika udě-
lala krok, chce se říct, přesně opačným směrem. 
A zdá se, že celková situace je po každých volbách 
horší a horší. Lidé logicky chtějí po politicích ře-
šení a ti je opakovaně zklamávají, neboť jednodu-
ché řešení našeho problému neexistuje. 

Jediné, co jde v politice změnit, je změnit sám sebe 
Podstata problému totiž nespočívá v prohnilém esta-

blishmentu našich politických stran, kde je asi skutečně 

jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet. Pro-

blém spočívá v každém z nás, v našich požadavcích na 

stát i politiky jako takové a především na nás samotné.

Stát – zloděj našeho (sebe)vědomí
Když se podíváme o sto a víc let zpět, zjistíme, že 

stát kromě vnější a vnitřní bezpečnosti (armáda 

a policie) zajišťoval v podstatě minimum dalších 

záležitostí. Ostatní důležité úkoly v sociální oblasti 

a dalších si plnili jednotlivci sami, ale především 

rodina jako základní jednotka fungování naší evrop-

ské civilizace. Tlak na fungování „sociálního státu“ 

v Evropě díky obavám z komunistického hnutí i ko-

munistická mašinerie samotná v minulých deseti-

letích v zemích východní Evropy dokázaly toto po 

staletí budované uspořádání naprosto rozbourat.  

Stalo se to, že nás stát zbavil zdravého sebevě-

domí, že se dokážeme postarat, zabezpečit a uživit 

sebe i svoji rodinu. Rodinu jako takovou pak 

degradoval jednoduše tím, že ji začal v mnoha 

Na pomlázce v Přibyslavi

Pokračování na další straně
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F O T O R U B R I K A:
Jaro v plném proudu

Nezvalova ulice, nejdelší ulice v Přibyslavi (404 m)

Na cyklostezce

Jarní úklid, z odboru Správy a údržby majetku

Jarní úklid, z odboru Správy a údržby majetku

oblastech zastupovat a nahrazovat. Navíc nás 

všechny jaksi pokradmu zbavil vědomí povinnosti 

vůči svým bližním, neboť na sebe naprosto převzal 

odpovědnost za „potřebné“, postižené nejrůznějšími 

nepřízněmi osudu. Postavil nás do postavení statistů 

bez jakéhokoliv vztahu k těm, kteří potřebují pomoci 

v našem nejbližším okolí. Toto v minulosti pomáhalo 

tvořit odpovědnost nejen za sebe, ale i za své okolí, 

město a zemi. Zatímco tedy dnes řešíme problémy 

hladovějících dětí kdesi na druhém konci světa, často 

nás ani nenapadne pomoci svému sousedu.

Politik – umělecké dílo, vytvořené voličem
Není divu, že se v tomto prostředí daří garnituře lidí, 

která soustřeďuje do rukou státu větší a větší díl od-

povědnosti za vše a tím i větší množství peněz (čti 

moci), neboť to po nich jejich voliči v podstatě vy-

žadují. Paradoxem vlastně ani není to, že se těmto 

lidem daří napříč politickým spektrem. Vždyť skuteč-

nost, že bychom si například školství, zdravotnictví či 

důchod měli zajišťovat sami, vyvolává bouře nevole a 

nepochopení. Do značné míry je toto dáno také fak-

tem, že veškeré proběhnuvší pokusy o zpoplatnění 

služeb tohoto typu byly pouze jakýmsi přiléváním 

dalších peněz do stávajícího systému a nikdy nebylo 

zavedení jakýchkoliv poplatků kompenzováno sní-

žením daní a svobodnější možností se rozhodovat.

Občan – narkoman, který chce svou dávku
Stali jsme se narkomany, závislými na státu. A po-

litici nás dnes zatím, místo odvykací kůry, léčí po-

stupným zvyšováním dávek drogy. Stejně jako uží-

vání heroinu má však i zneužívání státu své limity. 

Ve světle jednotlivých skandálů vyčítáme politi-

kům jejich chování, přesto je ale sami opakovaně 

tlačíme do toho, aby si prostor pro své počínání 

zvětšovali. A jako správní narkomani máme mini-

mální nároky sami na sebe. Většinová veřejnost už 

totálně rezignovala na hlubší zájem o věci veřejné. 

Jistě, tento zájem si po nás žádá nekonečnou práci 

a úsilí, které je ochoten málokdo z nás investovat. 

Navíc vyžaduje odvahu mnohokrát se veřejně 

přiznat, že jsem se třeba mýlil, že věci mohou být 

jinak a že nás zklamal někdo, komu jsme dali dů-

věru.

 

Etická výchova – jedna z cest k nápravě
Na to všechno také myslím, když hovoříme o za-

vedení výuky etické výchovy v Přibyslavi. Etickou 

výchovu vnímám jako výchovu k životu ve společ-

nosti dalších lidí. Je zvláštní, že to, co kdysi dokázala 

děti naučit přirozeně rodina a k čemu vychovávala 

celá společnost, se dnes pokoušíme předat našim 

potomkům pomocí výuky ve škole. Pravdou však je, 

že pokud se některé hodnoty a návyky, které po-

važujeme za žádoucí, nevyskytují přirozeně ve spo-

lečnosti, musíme se pokusit je oživit novými meto-

dami. Nemyslím, že v tomto slova smyslu je etická 

výchova samospasitelná, ale je jedním z kamínků 

v mozaice, jejímž základním motivem by měla 

být obroda hodnot v naší společnosti. Od etické 

výchovy očekávám, že bude učit děti zdravému 

sebevědomí, které pramení z poznání a přiznání 

vlastních chyb (a tím i připuštění chyb druhých), že 

bude učit děti asertivitě a komunikaci mezi sebou, 

že se pokusí vzbudit v jednotlivci zájem o druhé, 

že se pokusí dětem demonstrovat spoustu dalších 

nutných návyků, počínaje hospodařením s penězi 

přes mnoho dalších. Začněme tedy s celkovou pro-

měnou naší společnosti u nás v Přibyslavi.

Martin Kamarád, místostarosta

Pokračování ze str. 3

67/2011 Rada města Přibyslav schvaluje zadávací dokumentaci, zpracovanou panem Václavem 
Chlubnou, Kosinkova 2225/12, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 12139599 na akci „Revitalizace 
kostelní věže v Přibyslavi“ a smlouvu o technické pomoci č. 0211 s uvedeným zpracovatelem. 
Cena technické pomoci je 30.000 Kč. Zpracovatel není plátcem DPH.
Odpovědnost:  Mgr. Jan Štefáček
                               vedoucí OHS MÚ Přibyslav
Termín: 04/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Výběrové 
řízení

68/2011 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Přibyslav a fi rmou CTS 
corp., s. r. o., sídlo fi rmy Nad Košíkem 8, 101 00 Praha 10 doručovací adresa Bubenská 421/3, 
170 00 Praha 7, zastoupenou Ing. Petrem Dvořákem na zpracování žádosti  na poskytnutí 
podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 04/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Smlouva

69/2011 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu s AXN EUROPE LIMITED, offi  ce at Sony Pictures 
Europe House, 25 Golden Square, London W1F 9LU k provozování televizního vysílání 
programu ANIMAX.
Odpovědnost: Jiří Koudela
Termín: 04/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

70/2011 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu s Československou fi lmovou společností, s. r. o., se 
sídlem Praha 1, Václavské náměstí 831/21, PSČ 113 60, IČ 27168425 k provozování televizního 
vysílání programu CS FILM a CS MINI.
Odpovědnost: Jiří Koudela
Termín: 04/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

71/2011 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu s Paprika Műsorszolgáltató zrt., a company duly 
incorporated in Hungary and having its place of business at Lomb u. 23-27, Budapest, Zip Code: 
1139, Hungary, EU tax number: HU12544693 ("Licensor") k provozování televizního vysílání 
programu DEKO.
Odpovědnost: Jiří Koudela
Termín: 04/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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F O T O R U B R I K A:
Květnové dny v Přibyslavi

Kytička pro babičku

72/2011 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu s FASHION TV, a. s. - organizačná zložka Eurovea Central 1, 
Pribinova 4, 811 09 Bratislava, Slovensko k provozování televizního vysílání programu FASHION TV.
Odpovědnost: Jiří Koudela
Termín: 04/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

73/2011 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu s Fine Living Network, Zonemedia Management Limited, 105-109 
Salusbury Road, London NW6 6RG k provozování televizního vysílání programu Fine Living Network.
Odpovědnost: Jiří Koudela
Termín: 04/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

74/2011 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu s FRANCE 24, “société anonyme”, a French limited liability company, 
Registered number: RCS Nanterre 487 425 811, 5, rue des Nations Unies, 92 130 Issy les Moulineaux k 
provozování televizního vysílání programu FRANCE 24.
Odpovědnost: Jiří Koudela
Termín: 04/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

75/2011 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu s AETN UK, with its registered offi  ce at Grant Way, Isleworth, 
Middlesex TW7 5QD, United Kingdom, Company No. 03105704 (“AETN”) k provozování televizního vysílání 
programu HISTORY™.
Odpovědnost: Jiří Koudela
Termín: 04/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

76/2011 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu s JimJam Television Limited (“JJTV”), registered number 05689135, 
VAT number GB 918 4033 32, having its registered address at 105-109 Salusbury Road, London NW6 6RG, 
United Kingdom k provozování televizního vysílání programu JimJam.
Odpovědnost: Jiří Koudela
Termín: 04/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

77/2011 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu s The MGM Channel Central Europe LP, 2711 Centerville Road, 
Suite 400 , Wilmington, Delaware 19808, United States, a limited partnership under US law, represented 
by The MGM Channel Central Europe GP B.V., Boeing Avenue 53, 1119 PE Schiphol-Rijk, The Netherlands 
k provozování televizního vysílání programu THE MGM CHANNEL.
Odpovědnost: Jiří Koudela
Termín: 04/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

78/2011 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu s Chello Central Europe s. r. o. as the broadcasting company licensed 
to broadcast the Czech television channel for children called MINIMAX constituting the subject matter of 
this Agreement, Address: Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, Czech Republic k provozování televizního vysílání 
programu MINIMAX.
Odpovědnost: Jiří Koudela
Termín: 04/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

79/2011 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu s Českou programovou společností spol. s r. o. with its domicile 
at Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, Czech Republic, Company Identifi cation No. 28437322, Fiscal Code: 
CZ28437322 k provozování televizního vysílání programu SPEKTRUM.
Odpovědnost: Jiří Koudela
Termín: 04/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

80/2011 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu s Chello Central Europe Zrt. a company duly incorporated in 
Hungary and having its place of business at Lomb u. 23-27, Budapest, Zip Code: H-1139, Hungary, EU VAT 
Number: HU13819736 k provozování televizního vysílání programu SPORT 1.
Odpovědnost: Jiří Koudela
Termín: 04/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

81/2011 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu s Chello Central Europe s. r. o. a company duly incorporated in 
Czech Republic and having its place of business at  Pobřežní 620/3, Praha 8, Zip Code: 186 00, Czech 
Republic, EU VAT Number: CZ27112501 k provozování televizního vysílání programu SPORT 2.
Odpovědnost: Jiří Koudela
Termín: 04/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

82/2011 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu s TV5 Monde, Registered offi  ce: 131, avenue de Wagram, 75017, 
PARIS, FRANCE k provozování televizního vysílání programu TV5 Monde.
Odpovědnost: Jiří Koudela
Termín: 04/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

83/2011 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu s TV Paprika Műsorszolgáltató zrt., a company duly incorporated 
in Hungary and having its place of business at Lomb u. 23-27, Budapest, Zip Code: 1139, Hungary, EU tax 
number: HU12544693 k provozování televizního vysílání programu TV Paprika.
Odpovědnost: Jiří Koudela
Termín: 04/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

84/2011 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu s Zonemedia Broadcasting Limited (“Zone”), registered number 
3749339, VAT number GB735494509, having its registered address at 105-109 Salusbury Road, London 
NW6 6RG, United Kingdom k provozování televizního vysílání programu Zone Reality.
Odpovědnost: Jiří Koudela
Termín: 04/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

85/2011 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu s Zonemedia Broadcasting Limited (“Zone”), registered number 
3749339, VAT number GB735494509, having its registered address at 105-109 Salusbury Road, London 
NW6 6RG, United Kingdom k provozování televizního vysílání programu Zone Romantica.
Odpovědnost: Jiří Koudela
Termín: 04/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Pokračování na str. 6
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Svoz a sběr 
velkoobjemového 
a nebezpečného 
odpadu 
Oznamuje, že ve dnech 9.–13. května 2011 bude 

ve městě proveden svoz velkoobjemového a ne-

bezpečného odpadu a v sobotu 14. května 2011 

v místních částech (dle situace a rozpisu, které jsou 

zveřejněny v Přibyslavském občasníku). 

Při tomto sběru je možné odevzdat pouze vel-

koobjemový odpad (odpad, který se nevejde do 

popelnice) a odpady s nebezpečnými vlastnostmi, 

například rádia, televizory, ledničky, plechovky, ná-

doby od barev, laků, ředidel, zářivky, monočlánky, 

akumulátory, léky aj. 

Žádáme občany, aby velkoobjemový odpad 

a odpady s nebezpečnými vlastnostmi předali 

na určeném stanovišti v určenou hodinu přímo 
k autu. Mobilní svoz a sběr bude pro město Při-

byslav 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 sta-

noviště 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 pod-

nikající mají povinnost odpady vzniklé při podnika-

telské činnosti likvidovat dle zákona o odpadech 

a současně prokazovat jejich likvidaci kontrolním 

orgánům. 

Je zakázáno odkládat odpad na veřejná pro-
stranství před svozem a po svozu velkoobje-
mových a nebezpečných odpadů. Tyto vzniklé 

hromady ohrožují bezpečnost a zdraví dětí, občanů 

i pracovníků zajišťujících svoz. Časy sběru jsou po-

sunuty (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 od-

pady předat na jiném stanovišti. Tedy žádné uklá-
dání odpadů na chodníky!!! Pokud budou občané 

ukládat velkoobjemový nebo nebezpečný odpad 

na veřejné prostranství, vystavují se možnosti ulo-

žení pokuty. Vzhledem k tomu, že svoz bude probí-

hat 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 

nebezpečných odpadů využít bezplatnou službu 

sběrného dvora v Ronově nad Sázavou.

V případě nejasností nebo dotazů se můžete infor-

movat na telefonech: Jana Krejčová – 569 430 820, 

603 189 590.
Jana Krejčová, referent OŽP

86/2011 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
č: EP-12-2001472/VB/1 k tíži pozemku ve vlastnictví města Přibyslav parc. č. 173/1 v k. ú. Přibyslav 
mezi městem Přibyslav a společností ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 04/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

87/2011 Rada města Přibyslav souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 208 v domě s pečovatelskou službou 
Přibyslav, Tržiště 251 uzavřené dne 15. 10. 2010 s paní Hedvikou Chromou dohodou ke dni 31. 5. 2011.
Odpovědnost: Bc. Hana Pelikánová
Termín: 05/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Pronájem

88/2011 Rada města Přibyslav souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 209 v domě s pečovatelskou 
službou Přibyslav, Tržiště 251 uzavřené dne 25. 7. 2002 s paní Marií Eliášovou dohodou, ke dni 30. 4. 2011.
Odpovědnost: Bc. Hana Pelikánová
Termín: 04/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

89/2011 Rada města Přibyslav schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 975/1 o výměře 15 m2 v k. ú. Přibyslav 
Českému svazu chovatelů, základní organizaci Přibyslav, IČ 69154911. Cena pronájmu je 100 Kč za rok. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 04/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

90/2011 Rada města Přibyslav schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1647/1 o výměře 3 m2 v k. ú. Přibyslav 
Cukrárně Fontána – Váš sladký svět s. r. o., Přibyslav, Bechyňovo náměstí 5, IČ 26008301. Cena pronájmu 
je 1 Kč/m2/den. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou. 
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 04/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

91/2011 Rada města Přibyslav souhlasí s bezplatným vyžitím vestibulu radnice města na adrese Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, za účelem uspořádání výstavy o. s. Benediktus, Klášterní 60, 583 01 Chotěboř, 
v termínu od 1. 5. 2011 do 31. 5. 2011.
Odpovědnost: Jarmila Málková
                             Bc. Hana Pelikánová
Termín: 1.–31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

92/2011 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o převodu vlastnictví k majetku České republiky (JEEP 
CHEROKEE) č. HSJI-17-39/E-2011 uzavřenou mezi Českou republikou - Hasičským záchranným sborem 
kraje Vysočina a městem Přibyslav.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 04/2011
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Převod

93/2011 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu pozemků uvedených v příloze k jednání, a to ideálních 
88/710 celku a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 04/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Záměr

94/2011 Rada města Přibyslav schvaluje vypořádání škody, která vznikla panu Jaroslavu Šmerousovi, Nové Dvory 
68, 592 12 Nížkov při výstavbě „Cyklostezky Přibyslav – Sázava“ na jeho pozemku a lesním porostu ve výši 
20.000 Kč a doporučuje Zastupitelstvu města Přibyslav zařadit fi nanční vypořádání do rozpočtového opatření.
Odpovědnost: vedoucí OHS MÚ Přibyslav
Termín: 05/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Rozpočet

95/2011 Rada města Přibyslav schvaluje program 6. veřejného zasedání Zastupitelstva města Přibyslav dne 27. 4. 2011.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 27. 4. 2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Různé

96/2011 Rada města Přibyslav ruší usnesení Rady města Přibyslav č. 64 ze dne 23. 3. 2011.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 6. 4. 2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

97/2011 Rada města Přibyslav jmenuje na návrh tajemníka Městského úřadu Přibyslav s účinností od 18. dubna 
2011 vedoucí Odboru životního prostředí Městského úřadu Přibyslav Mgr. Ludmilu Řezníčkovou.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 18. 4. 2011
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Výběrové 
řízení

98/2011 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 1 k mandátní smlouvě ze dne 26. 1. 2011 na výkon TDI 
k investiční akci „Odkanalizování lokality Přibyslav – Dvorek, Uhry“. Celková cena zakázky včetně 
rozhodnutí Rady města Přibyslav č. 7/2011 ze dne 26. 1. 2011 je 158.400 Kč včetně DPH.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
                              vedoucí OHS MÚ Přibyslav
Termín: 04/2011
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Smlouva

99/2011 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek ke smlouvě o dílo č. 7/2011 – 649 s dodavatelem investiční akce 
„Odkanalizování lokality Přibyslav – místní část Dvorek, Uhry“ fi rmou STAVAK spol. s r. o. Žižkova 832, 
580 01 Havlíčkův Brod, IČ 15058786.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 04/2011
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

100/2011 Rada města Přibyslav projednala návrhy do programu 6. veřejného zasedání Zastupitelstva města 
Přibyslav dne 27. 4. 2011, které byly předány po závěrce (1. 4. 2011) a rozhoduje návrh programu 
schválený dne 6. 4. 2011 neměnit.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 27. 4. 2011
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Program

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 13. 4. 2011

Pokračování ze str. 7
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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

Z činnosti 
Pečovatelské služby 
Přibyslav
Posláním Pečovatelské služby Přibyslav je podpora 

či pomoc lidem, kteří mají sníženou soběstačnost 

z důvodu věku, nemoci, nepříznivého zdravotního 

stavu, zdravotního postižení nebo se ocitli v obtíž-

né sociální situaci. Naším cílem je umožnit těmto 

lidem zůstat co nejdéle ve svém přirozeném pro-

středí, umožnit jim žít běžným způsobem života na 

úrovni jejich vrstevníků a zabezpečit základní život-

ní potřeby uživatele. Naše služba by měla přispívat 

k co největší soběstačnosti klienta, ne jej naopak 

zneschopňovat. 

Jsme službou ambulantní a terénní, v domech 

s pečovatelskou službou poskytujeme stejné služ-

by jako v terénu. Nejsme rezidenční (tj. pobytové) 

zařízení, v domě s pečovatelskou službou je pou-

ze sídlo naší služby. V domech s pečovatelskou 

službou jsou soukromé byty a obyvatelé těchto 

bytů nemají automaticky zajištěnou pečovatelskou 

službu. 

Naše služby jsou poskytovány na základě uzavře-

né smlouvy o poskytování služby v souladu se záko-

nem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Služba 

je poskytována v nezbytném rozsahu a v předem 

dohodnutém čase sjednaném ve smlouvě. Služ-

by poskytujeme ve středisku pečovatelské služby 

a v domácnosti klienta a to pouze v prostorách, kde 

se uživatel služby skutečně zdržuje.

Budeme rádi, pokud se rozhodnete využít našich 

služeb. Naším cílem je poskytovat kvalitní a profesi-

onální služby k plné spokojenosti našich klientů.

Jednou z forem pomoci lidem se zdravotním 

postižením je půjčování kompenzačních a reha-
bilitačních pomůcek v půjčovně kompenzačních 

a rehabilitačních pomůcek, která funguje při Pečo-

vatelské službě Přibyslav od 1. 4. 2010. 

Pomůcky se zapůjčují krátkodobě i dlouhodobě 

na základě Nájemní smlouvy a úhrada za zapůjčení 

je stanovena Ceníkem kompenzačních a rehabi-

litačních pomůcek. Zapůjčení se řídí schváleným 

Řádem půjčovny (Řád půjčovny a Ceník půjčovny 

kompenzačních a rehabilitačních pomůcek najdete 

na webových stránkách města Přibyslav pod odka-

zem Sociální služby nebo je k dispozici na poda-

telně Městského úřadu Přibyslav a v Informačním 

centru Přibyslav).

V současné době je možno zapůjčit: 4 ks chodítko 

čtyřbodové skládací, 4 ks berle francouzské, 6 ks 

různých sedaček do vany, 2 ks koupelnové madlo, 

2 ks stolek k lůžku pojízdný, 3 ks polštář antideku-

bitní a 1 ks vozík mechanický.

Zájemci o zapůjčení pomůcek se mohou obracet 

na Martinu Veselou, DiS., vedoucí Pečovatelské 

služby Přibyslav na tel.: 569482128, 725102511.

Martina Veselá, DiS., vedoucí PS Přibyslav
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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: DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE

Domácí hospicová péče je služba určená pro ne-
mocné v terminální fázi života. Umožňuje nemoc-
ným lidem důstojně umírat v domácím prostředí 
v okruhu svých blízkých. Kombinuje v sobě péči 

ošetřovatelskou a lékařskou s pomocí v oblasti so-

ciálně-právní, psychologické či duchovní. 

Zdravotní péče zahrnuje odborné výkony indiko-

vané lékařem, které zajišťují kvalifi kované zdravotní 

sestry s registrací prostřednictvím ošetřovatelské 

služby Oblastní charity Havlíčkův Brod.  

Sociální část je poskytována prostřednictvím 
odlehčovací služby, která zahrnuje tyto základní 
činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče 
o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo 
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, po-
skytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
zprostředkování kontaktu se společenským pro-
středím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc 
při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdě-
lávací a aktivizační činnosti.

Pro kvalitu života nemocného a ulehčení práce 

všech pečujících nabízíme i možnost zapůjčení 

vhodných kompenzačních a rehabilitačních po-
můcek – např. polohovací lůžka, infuzní pumpy, 

lineární dávkovače, chodítka, zvedáky, invalidní 

vozíky apod.

Domácí hospicová péče je poskytována od 1. 10. 

2008 v celém Havlíčkobrodském a v části Humpo-

leckého vikariátu. Výchozím předpokladem pro 
poskytování této služby je ochota rodiny pečovat 
o nemocného. Hospicová péče je pouze pomocí 
a podporou rodině. Zájemci se mohou informovat 

přímo v sídle Oblastní charity Havlíčkův Brod nebo 

prostřednictvím webových stránek, e-mailu či tele-

fonicky.

Kontaktní údaje: 

Domácí hospicová péče
Bělohradská 1128, 580 01 Havlíčkův Brod
Tel.: 569 426 070, 731 646 900, 734 435 488
e-mail: hospicovapece@charitahb.cz
www.hb.charita.cz
vedoucí zařízení: Bc. Jana Zelenková

Pomoc a podpora při péči o nemocné

HAVLÍČKŮV BROD

 

O.  s .  B e n ed i k t u s  Ch o t b o  Vá s  z v e  n a  v ý s t a v u  

 

10 let naší innosti 
2. 5.  –  31. 5. 2011 

vestibul radnice m sta P ibyslav 
 

TRADIČNÍ ZÁJEZD PRO SENIORY

čtvrtek 26. května 2011
cílem naší cesty je lázeňské město Poděbrady a okolí

 
Zájemci se mohou přihlásit na Městském úřadu 

v Přibyslavi  v kanceláři odboru sociální péče 
nebo v Klubu seniorů Pohoda.

Účastnický poplatek: 50 Kč

Kontakty: Městský úřad Přibyslav
Tel. 569430816–7

E-mail: malkovaj@pribyslav.cz; pospichalovae@pribyslav.cz

Město Přibyslav
a Klub seniorů Pohoda pořádají
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Morana už to má spočítané 

Strašidla v knihovně

Zprávy ze školy
Přehled zpráv z přibyslavské školy tentokrát nelze 

začít jinak než tradiční akcí školní družiny, kterou 

byl již sedmý ročník Přibyslavského pantofl íčku. 

Tato celostátní taneční soutěž proběhla v sobotu 

2. 4. ve sportovní hale a přilákala více než 500 

účastníků ze všech koutů naší země. Ze strany 

organizátorů proběhlo celé setkání na jedničku 

a všichni, kteří se na zdárném průběhu podíleli, 

zaslouží mé poděkování a uznání.

V neděli 3. dubna kroužek Otakárek s paní uči-

telkou Marií Zichovou navštívil Národní Muzeum 

v Praze a další památky. 

Duben jako měsíc bezpečnosti byl i nosným 

tématem pro některé třídy naší školy. Proběhly 

besedy na téma bezpečnost silničního provozu 

i bezpečnostně dopravní akce přímo na silnici za 

účasti našich žáků a místního oddělení Policie ČR. 

Záchranná služba představila v rámci projektu Čer-

veného kříže svou práci žákům osmých tříd. Vedle 

výkladu a praktických ukázek měli žáci možnost 

prohlédnout si důkladně i rychlé vozidlo záchranné 

služby. 

Zkrácený týden před velikonočními prázdninami 

se na naší škole nesl ve znamení ekologických ak-

tivit zaměřených ke Dni Země. Žáci školy v rámci 

projektu „Čistá Vysočina“ uklízeli odpadky kolem 

školy, podél silnic v okolí města, účastnili se před-

nášek zaměřených na ekologii a celý miniprojekt 

vyvrcholil v sobotu 30. 4. na školní zahradě akcí 

„Den Země pro veřejnost“.

Ve dnech 26.–28. 4. žáci 9. tříd konali přijímací 

řízení na střední školy a odborná učiliště.

Vynikajícího úspěchu dosáhli v okresním kole 

matematické olympiády Jakub Zich, který zvítězil, 

a Kateřina Benešová, jež obsadila 4. místo.

V okresním kole Pythagoriády obsadil Jakub Zich 

3–4 místo, Iva Homolková 5–6 místo a Kateřina 

Benešová 8–10 místo. Všem úspěšným řešitelům 

těchto soutěží blahopřejeme.

Chlapci z naší školy pod hlavičkou Sokola Přiby-

slav vyhráli mistrovství České republiky ve futsalu, 

které se konalo v Havířově. Gratulujeme.

Dalším úspěchem, na který jsme hrdi, je vítězství 

bývalého žáka naší školy Jaroslava Blahy, který jako 

student SPŠ stavební Havlíčkův Brod vyhrál 16. roč-

ník celostátní soutěže v oceňování stavebních prací 

„Rozpočtujeme s Callidou“. Jménem školy Jardovi 

blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů 

v oboru.

Mgr. Luděk Ježek, ředitel ZŠ Přibyslav 

Děti a seniorky společně 
tvořily velikonoční 
dekorace
Děti z přírodovědného kroužku Otakárek se zapo-
jily do mezinárodního projektu Nature for Care, 
Care for Nature (v ČR pod názvem Příroda mos-
tem mezi generacemi), který je zaměřen na pod-
poru environmentálního vzdělávání v historickém, 
kulturním a sociálním kontextu. Partnery projektu 
jsou kromě České republiky také Velká Británie, 
Holandsko, Belgie, Bulharsko a Maďarsko. Projekt 
směřuje k tomu, aby byl vystaven pomyslný most 
mezi nejmladší a nejstarší generací, aby tyto dvě 
skupiny našly co nejvíce společných témat, vzájem-
ně se poznaly a obohatily. 

Otakárci oslovili prostřednictvím paní Jarmi-
ly Málkové členky klubu Pohoda i další seniory 
a 12. dubna 2011 se společně setkali v klubovně 
DPS. Šestnáct seniorek si za vydatné pomoci ma-
lých přírodovědců vyzkoušelo výrobu velikonoční-
ho aranžmá z živých květin a výsledek byl okouz-
lující. Při společné práci zbylo ještě dost času na 
vzájemné poznávání a povídání. 

Toto setkání na půdě DPS nebylo zdaleka první. 
V loňském roce učily děti z kroužku Otakárek seniory 
třídit odpad. V květnu pak vyjedou děti a senioři spo-
lečně do pelhřimovského Muzea rekordů a kuriozit.

Marie Zichová, vedoucí kroužku Otakárek

Jaro v mateřské 
škole
Jaro v MŠ jsme přivítali jak se sluší a patří. První jarní 

den děti hodily Moranu do potoka v Dobré a pak už 

jsem se všichni těšili, co nám jaro zase přinese. 

Začali jsem se s dětmi vypravovat na delší pro-

cházky a na několik návštěv, kde nás všichni velmi 

vstřícně přijali. Při povídání o zvířátkách a jejich 

mláďátkách jsme navštívili statek u Kasalů a Früh-

bauerů v Dobré. Třída Motýlků si šla prohlédnout 

koníky, které nám ukázala slečna Močubová. Také 

jsme si prohlédli zahradnictví Grič. Několik návštěv 

přišlo i k nám do školky vyprávět dětem o zvířát-

kách. Pan M. Hořák nám ukázal exotická zvířátka, 

jako je chameleón, činčila, korálovka a jiné zají-

mavé druhy. Velmi poutavě nám vyprávěl MVDr. 

M. Vopršal o zvířátkách v lese.

Zúčastnili jsme se akce Strašidla v knihovně, kam 

i děti z MŠ nakreslily několik strašidelných obrázků. 

Potkat jste nás mohli na vítání malých občánků na-

šeho města, které proběhlo v březnu a v dubnu.

Děti kreslily obrázky do výtvarné soutěže, která 

proběhne při akci Pohádkový víkend v Havlíčkově 

Brodě na začátku května. 

Poté jsme se již rychle chystali na Velikonoce. 

Děti se seznamovaly se zvyky a tradicemi těchto 

svátků. Mohly si například nabarvit své vlastní va-

jíčko, uplést pomlázku a zkusit i jiné výrobky spo-

jené se svátky jara.

Touto cestou bychom rádi poděkovali cukrárně 

Fontána, která dětem k Velikonocům darovala 

sladké překvapení, panu Ing. L. Janáčkovi za vý-

tvarný materiál a panu Ing. L. Jouklovi za omalo-

vánky s dopravní tematikou.

Dne 21. dubna proběhl ve školce zápis do MŠ.

Na konci dubna chystáme pálení čarodějnic 

a hledání pokladu. V květnu nás čekají besídky pro 

naše maminky.

Přejeme všem krásné jarní dny

Růžena Dejmalová



Škola /  Spolky, fara, kultura KVĚTEN 2011Str. 10

Ekozprávy 
Ve dnech 18. a 19. dubna 2011 se žáci ze Základní 

školy Přibyslav připojili ke krajské akci Čistá Vyso-

čina. Do žlutých a modrých pytlů sbírali odpadky 

podél silnic vedoucích z Přibyslavi do okolních 

obcí – Modlíkova, Dobré, Žižkova Pole, Keřkova, 

Dvorku, Jablonné, Hřišť, Ronova, Poříčí a Olešenky. 

Vyčištěny byly také zatravněné plochy v okolí školy 

a ve městě, hřiště pod skautskou klubovnou, loka-

lita pod farou a zámecký park. Malí prvňáčci sbírali 

spadané větvičky na městském koupališti a kameny 

na dětském hřišti vedle sportovní haly. Nejstarší 

žáci školy stahovali klestí v lesích za Jabloneckou 

nádrží. Všichni přiložili ruku k dílu, aby se naše 

město a jeho okolí mohlo důstojně obléci do jar-

ního kabátu.

V měsíci dubnu propůjčil MěÚ Přibyslav bez-

platně prostory Starého špitálu základní škole 

k uspořádání výstavy fotografi í Kreativně proti chu-

době. Ta se otevřela ve dnech 18.–20. dubna také 

veřejnosti, v úterý 19. 4. navíc doplněná besedou 

a promítáním z kampaně společnosti pro fair trade 

Na Zemi Ušili to na nás. Přestože se výstava ani 

promítání fi lmu o pracovních podmínkách dělníků 

v zemích třetího světa nesetkaly s větším zájmem 

veřejnosti, byly podnětné a přinesly mnoho nových 

témat k zamyšlení. 

Marie Zichová, koordinátorka EVVO 
na ZŠ Přibyslav

Brusinka obecná
Známe ji jako nízký, stále zelený, hustě vět-

vený keřík. Listy jsou silné, kožovité, krátce 

řapíkaté. Kvítka jsou bílá až bledě růžová, 

mají zvonkovité korunky složené do ohnu-

tých hroznů. Plod je bobule, lesklá, v době 

zralosti červená. Vyskytuje se v suchých 

lesích, hlavně borových, na rašeliništích 

a vřesovištích. Pro léčebné účely sbíráme 

list. Sbíráme ho od června do srpna a to 

z neplodících letorostů. Listy se musí otr-

hávat ručně, abychom nevytrhli celou rost-

linu. Sušíme rychle, přirozeným teplem ve 

stínu, ve slabší vrstvě. Usušené listy musí 

mít přirozenou zelenou barvu. Je součástí 

čajových směsí s močopudným a dezinfekč-

ním účinkem. Používá se rovněž jako odvar 

při střevních katarech.               

Za ČČK Jana Ledvinková 
a Ilona Loužecká

Místní skupina Českého červeného 
kříže v Přibyslavi
JAK SE DŘÍVE LÉČILO: Vypalování ran rozpáleným železem   

Přikládání rozpáleného železa (tzv. kauterizace) na určité části těla je zná-

mo zvláště z islámské medicíny. Tato metoda ošetření byla ve středověku 

a v renesanci právě tak oblíbená jako pouštění žilou. V chirurgii se použí-

valo rozpáleného železa mj. při operacích břicha, při odstraňování nádorů, 

k zástavě krvácení (zejména ve válečné medicíně), k ošetření křečových žil 

a hemeroidů. Používalo se ho však i při onemocnění vnitřních orgánů, jako 

např. při ztvrdnutí žaludku, jater a sleziny. Tento způsob léčby u vnitřních 

chorob připomíná moxu z čínské medicíny. Tvrdilo se tehdy, že jestliže selžou 

léčivé prostředky, má se na bolestivá místa přiložit rozpálené železo. Na zob-

razeních těla byla označována místa, kam se má železo přikládat. Je nutno 

uvést, že šlo o velmi bolestivou metodu. Teprve Ambrosie Paré přestal užívat 

k hojení ran rozpáleného železa či vroucí oleje. Vyšel tak vstříc prosbám po-

stižených a rány začal hojit pomocí mastí a převazů.                                                                 

Za ČČK Jana Ledvinková a Ilona Loužecká

Místní skupina Českého červeného kříže v Přibyslavi
Světový den Červeného kříže

Na 8. květen připadá Světový den Červeného kříže. Český červe-

ný kříž (ČČK) se ke Světovému dni připojuje slavnostním shromáž-

děním v Senátu Parlamentu ČR i akcemi oblastních spolků.

Den 8. květen je výročním dnem narození Henri Dunanta, zakla-

datele Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsí-

ce – celosvětové humanitární organizace, působící ve 186 zemích 

světa. Mezinárodní ČK&ČP sdružuje 90 milionů členů, zaměstnan-

ců a dobrovolníků a ročně poskytne pomoc 250 milionům osob.

V měsíci květnu plánujeme opět ve spolupráci se základní školou 

navštívit děti v MŠ a ukázat jim něco nového a zajímavého z oblasti 

první pomoci.

Tento měsíc zahájíme pravidelná setkání pro členy MSČČK Přibyslav s výukou první pomoci.

Ve dnech 1.–5. 8. 2011, v čase od 8.00 do 17.00 hodin pořádáme první ročník příměstského tábora 

zaměřený na výuku první pomoci. Přihlášky je možné si vyzvednout na podatelně MÚ Přibyslav. Bližší 

informace na tel. 724 551 604.

Za ČČK Jana Ledvinková a Ilona Loužecká

Místní skupina Českého červeného kříže 
ve spolupráci s Oblastním spolkem ČČK Havlíčkův Brod
pořádá 

PRVNÍ ROČNÍK PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA 
zaměřený na výuku první pomoci

Ve dnech 1.–5. 8. 2011, v čase od 8.00 do 17.00 hodin.
Zázemí  během dne je zajištěno na skautské základně.

Stravovat se budeme ve školní jídelně.     

Cena tábora pro nečleny MSČČK  –  1.100 Kč

Cena tábora pro členy MSČČK  – 900 Kč.

V ceně je zahrnuta dopolední a odpolední svačina, oběd, pitný režim během celého dne. 

Výukový materiál, doprovodný program.

Bližší informace Vám budou sděleny na tel. čísle 724 551 604

Termín podání přihlášek do 31. 5. 2011
(Přihlášky je možné si vyzvednout na podatelně MÚ Přibyslav)
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KVC HARMONIE – KLUB DĚTÍ 
A MAMINEK V PŘIBYSLAVI
Milé maminky, tatínkové, babičky, dědečkové, tety i ostatní,

přijďte se svými dětmi mezi nás do Harmonie. Scházíme se každé pondělí 
a středu od 9.00 do 11.00 v „Domečku“, v areálu bývalé mateřské školy v Tyršově 
ulici. 

Děti tu poznají nové kamarády a také si vyzkouší, jaké je to pracovat a hrát 
si s ostatními. Společně cvičíme, zpíváme, 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 sobotu 21. 5. 2011od 13.00 hod.  
v „Domečku“

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

Cena kurzu: 150 Kč 

V ceně kurzu je materiál. S sebou si vezměte: boty na přezutí, nůžky nebo košíkářské kleštičky 

a případně šídlo. Přihlásit se můžete v prodejně PRO-VITAL na Bechyňově náměstí do 20. 5. 2011, 

s přihlášením zaplatíte cenu kurzu.  Informace na telefonu 737 883 399.

Pletení z pedigu
podnoss

BURZA DĚTSKÉHO 
OBLEČENÍ A POTŘEB
V týdnu od 14. března se v budově Starého špitálu 

uskutečnila burza dětského oblečení a potřeb pro 

děti, kterou již tradičně zorganizovaly maminky 

z místního kulturně vzdělávacího centra Harmonie.

Samotnému prodeji předcházel v pondělí a v úte-

rý příjem čistého a použitelného oblečení, bot, ko-

čárků, autosedaček, hraček, knížek a sportovních 

potřeb. 

Pak následovala jedna z náročnějších  částí – tří-

dění, rozvěšení na ramínka a co nejpřehlednější 

uspořádání pro nakupující. S nelehkou prací nám 

kromě stávajících maminek klubu velice pomohly 

i maminky, které ani nejsou našimi členkami. Pan 

Kučírek a jeho syn nám pomohli přivést a odvézt 

stojany, ramínka. Všem za to patří náš velký dík.

Samotný prodej probíhal ve čtvrtek odpoledne 

a celý pátek. Nejnáročnější z celé burzy je oblečení 

po prodeji zpět roztřídit podle jednotlivých prodá-

vajících, zkontrolovat, a to vše zvládnout v poměrně 

krátkém času. Oblečení, o které již prodávající ne-

měli zájem, bylo odvezeno do kojeneckého ústavu 

v Jihlavě (zajistila paní Alena Jouklová), do porodni-

ce v Havlíčkově Brodě (zajistila paní Markéta Kvar-

dová), do Charitního domova pro matky s dětmi 

v Havlíčkově Brodě (zajistila paní Ilona Loužecká) 

a uprchlické rodině z Barmy žijící v Přibyslavi. 

Již druhým rokem využíváme i patro budovy, je-

likož věcí stále přibývá a přízemí je nedostačující. 

Pořídily jsme nové stojany, ramínka, ale i tak již není 

věci kam dávat. Z tohoto důvodu jsme se rozhodly, 

že si určíme maximální hranici počtu kusů na jed-

noho prodávajícího.

O letošní burzu projevilo zájem celkem 117 pro-

dávajících. Jen pro porovnání – v roce 2009 jich 

bylo 62. Celkem bylo přijato 8 732 kusů oblečení 

a potřeb pro děti. 

Hlavním důvodem, proč se maminky z KVC 

Harmonie rozhodly tyto burzy organizovat, je dát 

lidem možnost prodat oblečení a věci, ze kterého 

jejich děti již vyrostly. A třeba si i nové – větší – za 

pár korun nakoupit. 

Všem, kteří se na uskutečnění burzy podíleli, pat-

ří alespoň poděkování. 

Další burza je plánována na druhou polovinu 

měsíce září.

Za KVC Harmonie Marcela Kasalová

Ráda bych poděkovala všem maminkám, které 
se podílely na organizaci letošní březnové bur-
zy dětského oblečení a potřeb. Málokdo si umí 
představit obrovské množství práce a času, které 
je na realizaci takovéto akce zapotřebí.

A děkuji všem, kteří darovali své neprodané 
věci těm, kteří je potřebují mnohem více.

Štěpánka Poulová, KVC Harmonie Přibyslav

Velikonoční vigilie – svěcení vody

Velikonoční vigilie – svěcení ohně

Na Velký pátek

Přibyslavská farnost
o Velikonocích

Křesťanské velikonoce v Přibyslavi
Velikonoce či pascha (z lat. Pascha < řec. πάσχα 
pascha < hebr. חַסֶּפ pesach přechod) — nejvý-
znamnější křesťanské svátky, které jsou oslavou 
zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Nejstarším svědectvím 
o slavení křesťanských Velikonoc můžeme snad po-
kládat zmínku v listech apoštola Pavla (kolem roku 
50). Oslava Velikonoc tradičně trvá celých padesát 
dní (tzv. velikonoční doba), která vrcholí svátkem 
Seslání Ducha svatého — letnicemi.
  redakce
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Setkání posázavských 
vodníků

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Goliath Přibyslav, uspořádal v sobotu 16. dubna otvírání 
řeky Sázavy. Počasí bylo opravdu letní a tak se celá akce vydařila. redakce

Duben „dělá“ včely
         

Tak to říkali staří včelaři v souvislosti s příchodem 

jara. Je to rozhodující období, kdy po dlouhých 

podzimních a zimních měsících    dojde k výměně 

starých, dlouhověkých včel za nové. Současně musí    

včelstva zesílit natolik, aby zvládla snůšku zejména 

z ovocných    stromů a řepky. V tomto období bývá 

„aprílové“ počasí, s kterým se    včelstva musí vy-

rovnat.

Pohled na včely je různý. Zahrádkář myslí pře-

devším na opylení ovocných stromů. Ochránce 

přírody si je vědom toho, že včely jsou hlavním opy-

lovačem všech hmyzosnubných rostlin. Zjistilo se, 

že celkem 84 procent rostlinných druhů pěstova-

ných v Evropě a 76 procent produkce potravin zá-

visí na opylení včelami. Jejich chov je tak v prvé řadě 

službou společnosti. Hodnota včelích produktů pro 

včelaře je jen 10–20 % z celkové hodnoty. Nevčelař 

vidí med pouze jako hodnotnou potravinu a často 

mívá strach ze včelího bodnutí.

Včelař se stará o své včely celý rok: přikrmování 

cukrem, nařízené léčení, dohled nad úly a zajištění 

jejich oprav a také přemýšlí, co by se dalo vylepšit, 

aby se neopakoval, případně dřívější, neúspěch. 

Odměnou je pro něho získaný med.

Výsledek celoročního snažení mohou pokazit 

včelí nemoci, deštivé a chladné počasí a v někte-

rých letech i nadměrná rojivost včel. Velmi špatná 

situace nastane v případě nemoci včelaře, když 

nemá kdo „zaskočit“ a nejnutnější práce vykonat. 

Bohužel, přistupuje i ta skutečnost, že průměrný 

věk včelařů je vysoký. V ZO Přibyslav je včelařů 

starších 70 let třetina a mají zde i třetinu včelstev. 

Jsme rádi za každého nového včelaře, kterého chov 

včel zajímá a po roce neskončí. V loňském roce 

přistoupilo pět členů. Ke dni 15. 9. 2010 se navýšil 

počet včelstev o 35 oproti roku 2009 (na 482) u 

63 včelařů. Stále pracuje včelařský kroužek žáků ZŠ 

pod vedením pana učitele P. Linky. Ke konci dubna 

můžeme konstatovat, že ztráty na včelstvech ze 

zimy jsou jen nepatrné.

V ČR stále chybí asi 150 tisíc včelstev. Snad ne-

dojde k dalšímu poklesu, jako ve většině států 

Evropy. Přitom spotřeba medu stále stoupá. Jeho 

nedostatek je často v cizině řešen náhražkami (me-

dové směsi se sirupy). Takový sortiment se u nás 

nesmí prodávat. Náš med nesmí mít žádná rezidua 

po léčení včel, zárodky moru včelího plodu, žádné 

příměsi, ani nesmí být přehřátý, aby se nesnížila 

jeho hodnota. Česká republika si s produkcí medu 

od našich včelařů vystačí. Vžilo se, že asi 3/4 medu 

prodají včelaři přímo zájemcům a 1/4 se vyváží. 

Náš med je velmi žádaný. (Německo dováží polo-

vinu své spotřeby medu).

Nyní nezbývá, než si přát dobrou včelařskou se-

zonu. Od veřejnosti žádáme pochopení a spolupráci.

Mějme všichni úctu před přírodou a nepoško-

zujme ji!

Ing. Blahoslav Hašek, ZO ČSV Přibyslav.
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Dolní Jablonná
Dolní Jablonná je malebná vesnička ležící v nadmořské 
výšce 487 m.n.m., kde, to jistě každý dobře ví. Za své 
jméno vděčí jabloňovým stromům, které se v jejím okolí 
hojně vyskytovaly. Do roku 1945 nesla přívlastek „Ně-
mecká,“  a to kvůli sousedství s německými osadami. 
O historii se toho ví málo. Jisté je, že první písemnou 
zmínku najdeme v listině Čeňka z Lipé, pocházející z roku 
1356. Při prvním sčítání lidu a zároveň číslování domů 
v roce 1777 bylo v obci 16 čísel popisných. V současné 
době je Dolní Jablonná místní částí města Přibyslav. Na-
počítali byste zde 36 čísel popisných, 2 čísla evidenční 
a 100 obyvatel.

Uprostřed návsi stojí nově opravený pomník padlých 
z 1. světové války. O pár metrů dále je hasičská zbrojnice 
a místnost, která kdysi sloužila jako kancelář JZD, v dneš-
ní době je upravená na kapli. Pravidelně jednou za měsíc 
zde bývají slouženy mše, v  květnu  májové pobožnosti  
a v době postní křížové cesty. Každý čtvrtek mimo měsíce 
května a doby postní se zde scházíme k modlitbám za 
živé a zemřelé osadníky.

Hned na začátku obce, po pravé straně směrem od 
Přibyslavi stojí naše chlouba víceúčelová budova, kde 
se místně říká „U Strašilů“. Zdejší areál funguje od roku 
1947,  v letech 2003–2007 prošel kompletní přestavbou 
a  nyní  je opět hojně využíván k nejrůznějším akcím 
a oslavám. Vyhlášené jsou především taneční zábavy.

Hybnou pákou veškerého dění u nás je SDH a to pře-
devším náš dorost, naše omladina. Se zájmem se vždy 
podílí na přípravě a průběhu každé akce.

Za zmínku stojí některé z nich:
Tříkrálová sbírka – ta se těší veliké podpoře
Velikonoční pomlázka – ta se těší veliké oblibě
Hasičská cvičení – ta nás více či méně dobře repre-
zentují
Autobusové zájezdy – ty nás vždy dobře pobaví
Setkání rodáků – to nás vždy sjednotí
Výlovy rybníků – ty nás vždy potěší
Mikulášská nadílka – ta nás vždy polepší
Zpívání u vánočního stromu – to nás vždy dobře 
naladí

Za posledních dvacet let bylo hodně vykonáno, nemálo 
nás toho ale ještě čeká. Proto bych chtěl touto cestou po-
děkovat všem, kdo ochotně přiložili ruku k dílu a kdo nás 
svým vstřícným přístupem podpořili.

Přeji si i nadále za sebe a za náš osadní výbor dobrou 
spolupráci s městem a městským úřadem při realizaci 
dalších plánů.

za osadní výbor Jaroslav Horský
 www.dolnijablonna.com   

Pro letošní rok jsou naplánovány tyto akce: v so-
botu 21. května bude v kulturní domě „U Straši-
lů“ uspořádána zábava, na které vystoupí skupi-
na ŠATLAVA a její hosté, v sobotu 4. června vám 
k tanci i poslechu zahraje skupina VOSA ROCK 
a jako její host skupina BARON BEAT.  O letních 
prázdninách v sobotu 13. srpna zde proběhne 
tradiční MOTODĚNÍ a v sobotu 27. srpna vás 
pozve na parket  skupina AIRBACK.                                         

(informace byly získány na internetu)  redakce
   

Fotografi e z Dolní Jablonné:
1 – hasičská zbrojnice, kaple; 2 – tříkrálová sbírka; 
3 – velikonoční pomlázka; 4 – naši dobří reprezentanti, 
5 – společně na Sázavě; 6 – setkání rodáků; 7 – při výlovu 
chutná nejlépe; 8 – před Mikulášskou nadílkou; 9 – zpí-
vání u vánočního stromu
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Dubnová kultura v Přibyslavi: Dvě premiéry 
a tři nové knihy
V dubnu měly na prknech přibyslavského kulturního domu divadelní premiéru dva ochotnické spolky. Hadriáni sehráli bouřlivou komedii anglického drama-
tika Micheala Cooneyho Nájemníci pana Swana, kterou úspěšně uvádělo pražské Divadlo Pod Palmovkou. Hra je o tom, jak bývá někdy těžké mluvit pravdu. 
Furianti sáhli po klasické Shakespearově veselohře Sen noci svatojánské.

Druhou dubnovou sobotu jsme uspořádali Knihovnickou balírnu. Nešlo o navázaní vztahů, ale o balení našich knížek. Do knihovny přišly pomoci dvě 
dobrovolnice – Julie Haladová a Světlana Sebëková. Děkujeme!

A které tři nové knihy jsme postavili do polic? Všechny byly vyhlášeny knihami roku v soutěži Magnesia Litera. Svědčí to o dobré nákupní orientaci naší 
knihovny.

Jan Balabán: Zeptej se táty
Je tomu 30. dubna právě rok, co se veřejnost v Ostravě 
rozloučila s předčasně zesnulým spisovatelem Janem 
Balabánem, který náhle zemřel ve věku devětačtyřiceti 
let. Jeho posmrtně vydaný román Zeptej se táty se stal 
absolutním vítězem letošních výročních knižních cen 
Magnesia Litera, vyhlášených ve Stavovském divadle. 
Kniha patřila k nejočekávanějším loňským titulům, 
předčasná smrt autora jí dodala punc osudovosti.

Ústřední příběh je navíc úzce spojen se smrtí v ži-
votě a mimo jiné zachycuje, jak se Balabán vyrovnával 
se skonem svého otce. Vydání románu provázely příz-
nivé recenze i značný čtenářský zájem, titul byl v pro-
sinci vyhlášen knihou roku v tradiční anketě Lidových 
novin.

Martin Ryšavý: Vrač
Ústřední postavou prózy je bývalý režisér, který prošel 
řadou regionálních i experimentálních divadel a v sou-
časnosti je zaměstnán jako dispečer moskevských komu-
nálních služeb. Jeho „životní inscenací” se stává očistný 
proud řeči, nepřetržitý tragikomický monolog o absur-
ditě, která na scéně Ruska trvale režíruje lidské osudy.

S tím souvisí ještě jedno téma, k němuž vypravěč během 
celé knihy stáčí pozornost, totiž ruský sklon k mystice, která 
v Rusku fi guruje v podobě různých novodobých sekt.

„Proč v Rusku nemohlo absurdní divadlo nikoho šoko-
vat ani udivit? Protože v něm nikdo nic absurdního neviděl, 
tohle byl a je náš obyčejný všední život,” říká vypravěč ro-
mánu Vrač a přináší skvostný obraz tohoto života. Kniha 
byla oceněna Magnesií Literou 2011 za prózu.

Markéta Baňková: Straka v říši entropie
Jsou to bajky pro dospělé i děti. Zvířata v nich luští záhady 
existence a fungování světa. Zjistíme, proč se hroch udrží 
na vodní hladině i proč někteří samci nepohrdnou samič-
kou z igelitu. Jak lišky prochází krizí středního věku a kdo 
všechno chce být ideálem krásy. Proč nemá smysl bojovat 
proti nepořádku a jak zatočit s jezevcem notorikem. Jak 
může notorik pád ze schodů omluvit zakřivením časopro-
storu a že i myši mají určitý názor na kvantovou neurčitost. 

Vzrušující témata podstaty vesmíru, která jinak bývají 
pro laika příliš složitá, jsou v této knize podána lehce, 
jakoby mimochodem. Humornou formou se nám při-
bližují klasické fyzikální zákony. Vhodná je pro rodiče, 
kteří čtou dětem, ale současně hledají i knihu pro sebe. 
Zaujme také čtenáře, které fyzika nezajímá, nebo z ní 
mají dokonce strach – ti najdou především grotesku, jejíž 
hrdinové po cestě vědy docházejí k fi losofi i. Kniha byla 
oceněna Magnesií Literou 2011 v kategorii objev roku.

EVA SEKNIČKOVÁ, ml., knihovnice

Zajímavosti v tisku 
před lety (2)
(Národní politika, 13. 5. 1933)

Prodloužení polomových tarifů.
Pro lesní hospodářství, zejména pro jeho kalkulaci 

je důležitá otázka dalšího prodloužení tak zv. po-

lomových tarifů. Věc tato se týká také velmi vážné 

oblasti Českom. vysočiny, a tu Lesní družstvo Při-

byslav, které hospodaří na rozloze cca 6.000 ha, 

požádalo zvláštní podání ministerstvo železnic, 

aby tyto polomové tarify, jichž platnost má končit 

koncem června, byly prodlouženy... Na zpracování 

polomů r. 1931 bylo zaměstnáno po několik měsíců 

až 3.500 dělníků denně. V r. 1932 v prvé polovině 

tohoto roku bylo zaměstnáno 250–300 dělníků, 

v druhé pol. roku 1200–1300 dělníků denně. Z lesů 

těchto bylo pořezáno na různých místech v Če-

chách a na Moravě na 8 pilách celkem 149.707 m3 

kulatiny.

J. Ledvinka, ml.

TŘICET DEVĚT MUŽŮ 
Při oslavě výročí konce II. sv. války mě vždy napada-

la otázka, kolik Přibyslaváků celkem padlo během 

této nesmyslné války. Za komunistů se při mohut-

ných oslavách v našem městečku vzpomínalo pou-

ze na mrtvé ruské vojáky. O konkrétních obětech 

z řad přibyslavských občanů se dovídáme až v po-

sledních letech. Teprve v knize o Přibyslavi (vydána 

roku 2008) se píše, že během II. sv. války padlo 

24 místních občanů. (Z toho bylo 10 židovských 

spoluobčanů umučeno v koncentračním táboře, 

4 četníci byli povražděni partyzánským komandem 

a 2 lidé zemřeli 9. května 1945 po náletu sovětských 

letadel.)

A jak to bylo během I. sv. války? Na stránkách to-

hoto listu už proběhlo v minulosti několik diskusí na 

téma „stěhování“ sochy obětem I. sv. války. Co mě 

ale zaráží, je fakt, že nikde nebylo napsáno, komu 

konkrétně byla tato socha určena. Snad až v již uve-

dené knize o Přibyslavi  se dočteme o neuvěřitel-

ném počtu 39 mužů padlých za I. sv. války. Co mají 

společného Olešenka, Česká Jablonná, Modlíkov, 

Stříbrné Hory....? V těchto obcích najdeme pomník 

ze seznamem padlých rodáků. Dočkáme se někdy 

alespoň seznamu všech povražděných Přibyslavá-

ků z obou světových válek?

(Ve zpravodaji 1/1988 je napsáno, že v Přibysla-

vi zemřelo 6 ruských vojáků a 14 Němců. Někteří 

němečtí mrtví byli dle očitých svědků „pohřbeni“ 

v bývalé štole u hřbitova.)

J. Ledvinka, ml.

Setkání bývalých 
ministrantů 
farnosti Přibyslav
Při oslavě významného životního jubilea, jednoho 
z nás, vznikla myšlenka, se opět sejít se svými přá-
teli. Za pomoci pana faráře Z. Kubeše dochází k její 
realizaci v pátek 27. května 2011.

Přátelské setkání zahájí v 18.30 hodin mše svatá 
„Za živé i zemřelé ministranty“ ve farním kostele 
Narození svatého Jana Křtitele v Přibyslavi. Po jejím 
skončení se sejdeme v sále místní fary, kde si bude-
te moci nejen pobesedovat se svými známými, ale 
i shlédnout malou výstavku fotografi í, kterou by-
chom rádi s vaší pomocí uspořádali. Proto budeme 
rádi, když nám fotografi e z vašich soukromých ar-
chivů zapůjčíte a pošlete je buď poštou, nebo done-
sete na Farní úřad v Přibyslavi do 18. května 2011. 
Fotografi e lze zaslat i v elektronické podobě.

Prosíme příbuzné a známé, aby tuto informaci 
dali na vědomí všem bývalým ministrantům ve 
svých rodinách i okolí. Potěší nás co největší účast 
na tomto setkání, kde si jistě rádi všichni společně 
zavzpomínáme na krásné chvíle našeho mládí.

Za pořadatele František Fikar
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Z divadelních prken
V pátek 1. dubna 2011 uvedl divadelní soubor 

Furiant hru W. Shakespeara Sen noci svatojánské. 

Reprízy následně proběhly v sobotu 2., 8. a 9. 

dubna. Touto cestou chci poděkovat vedení KZM 

Přibyslav, všem sponzorům, hercům, technikům 

i ostatním spolupracovníkům spolku, kteří se 

nezištně podíleli na celé realizaci inscenace. 

V sobotu 9. 4. 2011 pořádal soubor mažoretek Šlapanov 

soutěž pro mažoretkové týmy „O pohár starosty města 
Polná 2011“.
Touto cestou bych chtěla poděkovat sponzorům, kteří 

přispěli fi nančně či materiální pomocí. Děkujeme fi r-
mám: ACO Industries k. s.; Pribina, s.r.o.; Apoly, s.r.o.; 
Amylon, a.s.;  SC Metal s.r.o.

Vedoucí mažoretek Zdenka Malinová

Slovo hejtmana
Ne nadarmo se pro média používá termínu sedmá 

velmoc. Celosvětový vliv různých kampaní na naše 

životy se mi zdá pořád více ohromující až nesmyslný. 

Probíhá prostřednictvím vzrušeného zpravodajství 

a komentářů ve vlnách aktuálních událostí a jejich 

následného populistického vyústění v neuvážených 

prohlášeních i opatřeních politiků, kteří přece musejí 

na ty vlny přímo ovlivňující občany reagovat – volby 

jsou skoro pořád za dveřmi. Pak vlna pomine, odpluje, 

následky zůstávají. Jako u tsunami. 

V současnosti jsme svědky typické ukázky takové 

dobové demagogie. Opět se v souvislosti s japonskými 

tragickými událostmi rozhořela diskuse o nebezpečí 

jaderných elektráren. Kdyby šlo jen o zasvěcenou dis-

kusi, bylo by to v pořádku. Bohužel se ozývají rovnou 

rozhodné výkřiky proti jejich existenci. Na evropském 

kontinentu se jistě podmínky pro jejich provozování 

nezměnily. I jejich bezpečnost je stejná jako před ro-

kem, ale i politici pod tlakem chvíle vyhlašují najed-

nou prý nutná omezení. Nepochybuji, že se probudí 

protijaderní aktivisté přinejmenším v celé Evropě. 

U nás zemětřesení snad nehrozí, vlny tsunami k nám 

nedorazí – konečně nějaká výhoda středoevropského 

prostoru. Řekněme si úplně na rovinu – můžeme exis-

tovat bez jaderných elektráren? Asi těžko. Není tedy 

férové říct – jadernou energetiku potřebujeme a tedy 

zaplaťpánbůh za ni? To neznamená, že nebudeme 

dbát na její maximální bezpečnost. Ale nejméně v ně-

kolika blízkých desítkách let se bez ní neobejdeme. 

A její rozvoj je nutno realizovat dlouhodobě a plynule. 

Nelze ho třeba před volbami pozastavit a za dva roky 

zase spustit. 

Nedomyšlená jednoduchá demagogie spojená 

s krátkodobým líbivým populismem se stále častěji 

objevuje v mnoha oblastech a na všech úrovních. 

Někdy se pohybuje až na hraně hysterie. Víme, co 

nechceme, a umíme proti tomu probouzet vlny sta-

tečného spravedlivého odporu. Pokud nám nehrozí 

nic kromě potlesku zmanipulovaného davu, který si 

neuvědomuje nebo nezná všechny souvislosti. Napří-

klad když se objeví myšlenky na potřebné zefektivnění 

sítě škol nebo počtu nemocničních lůžek. Obecně ano 

– souhlasíme, ale jen nesahejte na to naše! Bouříme se 

– ovšem bez ohledu na dlouhodobé potřeby a hlavně 

možnosti naší společnosti. Tedy jednoduše řečeno 

– odmítáme opatření pro šetření a vzápětí chceme 

peníze, které nám chybí a prostě bohužel nejsou. 

Demonstrujeme proti nebezpečí jádra a smogu z uhlí, 

ale omezit spotřebu elektřiny také nepřipustíme a jiné 

reálné možnosti nemáme.

Existuje jedno ošklivé nepopulární slovo – zodpověd-

nost. Ale vlny demagogického tsunami nechtějí nic slyšet 

o zodpovědnosti v reálné situaci. Měli bychom si tu spo-

lečnou zodpovědnost uvědomovat. Nestačí vědět, co vše 

nechceme, ale musíme vědět taky, co vlastně chceme, 

co můžeme a jak toho v daných podmínkách dosáhnout.

Někdy se ovšem i pod heslem šetření a racionali-

zace setkáváme s kroky nedomyšlenými, v jejichž dů-

sledku se nakonec utratí ještě více společných peněz. 

Mnozí si určitě vzpomínáme na přelom roku 2002 

a 2003, kdy zanikaly okresní úřady. Na základě státem 

schválené koncepce se správní agendy vykonávané 

okresními úřady převáděly do působnosti některých 

obecních úřadů a krajských úřadů. Úřadování se tak 

z okresních měst přeneslo do dvou až pěti menších 

měst v rámci každého okresu. O přínosech i nákla-

dech tohoto kroku probíhaly vzrušené diskuze, ale 

zpětně lze konstatovat, že se rozhodování přiblížilo 

občanům a v současné době se v tomto zaběhlém sys-

tému úřadů již všichni orientujeme. Spojení výkonu 

státní správy a samosprávy na obecních a krajských 

úřadech z nich udělalo významné instituce, jejichž 

vedení má komplexní znalosti o problematice veřejné 

správy i o rozvoji území. Proto jsme do pracovníků, 

do jejich vybavení a zázemí v uplynulých deseti letech 

především ve městech investovali fi nanční prostředky 

Nemalou měrou děkuji též Vám divákům, kteří jste 

pro herce připravili nezapomenutelnou atmosféru 

jednotlivých představení. 

Pracuji v ochotnickém divadle víc jak 40 let, ale 

dosud nepamatuji, že by diváci při závěrečném 

potlesku všichni bez rozdílu povstali a děkovali 

hercům za jejich výkony ve stoje. Stalo se 

taktéž tradicí, že z okolních obcí jsou různými 

organizacemi vypravovány autobusy. Této přízně 

si nesmírně vážíme a pokusíme se, abyste se všichni 

i nadále rádi s přibyslavskými ochotníky setkávali 

a bavili se při našich dalších představeních. Zároveň 

sdělujeme těm, na které se bohužel nedostali lístky, 

že hru Sen noci svatojánské budou moci shlédnout 

až na podzim při přehlídce Divadelní Přibyslav, na 

kterou všechny příznivce ochotnické scény srdečně 

zveme. 

Za DS Furiant Anna Šauerová 

a energii. Také ministerstvo vnitra na základě vlastní 

analýzy ofi ciálně sdělilo, že současný model ve-

řejné správy je dobrý a funkční, a že nedoporučuje, 

aby vláda převáděla správní agendy na jiné úřady. 

Přesto ministerstvo práce a sociálních věcí při-

chází s návrhem převodu všech správních agend 

na úřady práce. Nerespektuje žádná dlouhodobá 

rozhodnutí a parlamentem schválené systémy. Ne-

zjišťuje, zda a jak dlouho mohou k výkonu státní 

správy úřady práce používat stávající kanceláře a zda 

nebude nutné vynakládat další státní prostředky 

k novému zabezpečení toho, co dodnes fungovalo. 

Není schopné občanům garantovat, že se výkon 

státní správy nevzdálí od jejich bydliště. V souvislosti 

s reformou sociální oblasti se setkávám s celou řadou 

dalších otázek, které mě přesvědčují o její špatné při-

pravenosti, ale nejvíce mě zaráží, že se předkladatelé 

odmítají zabývat připomínkami občanů a úřadů a ne-

mají žádný zájem předejít chybám a negativním ná-

sledkům, které mohou dopadnout na mnohé z nás.

Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny

Divadelní soubor Furiant – Sen noci svatojánské
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PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2011   
CELKOVÉ VÝSLEDKY PO ČTYŘECH DISCIPLINÁCH
MUŽI Kuželky Míčový víceboj Silový trojboj Přespolní běh Celkově
Příjmení Jméno body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí
Moštěk Josef 50,62 14 77,27 3 100,00 1 72,11 17 300,00 1
Moštěk Jan 100,00 1 - 2 45,45 10 - 13 73,53 5 78,68 13 297,66 2

Plachta Marek 97,53 3 54,55 5 - 6 85,32 2 53,64 19 291,04 3

Dubský Miroslav 75,31 8 100,00 1 31,59 14 77,41 14 284,31 4

Vábek st. Jaroslav 90,12 4 50,00 7 - 9 41,59 11 88,72 5 270,43 5
Kubát Jiří 70,37 12 45,45 10 - 13 62,41 8 78,72 12 256,95 6

Kvarda František 69,14 13 31,82 14 65,41 6 84,73 10 251,10 7

Dolák Vladimír 72,84 9 - 10 54,55 5 - 6 39,62 12 72,79 16 239,80 8

Šubrt Petr 86,42 6 22,73 15 0,00 0 97,38 2 206,53 9

Zach Vladimír 0,00 0 86,36 2 36,69 13 81,12 11 204,17 10

Holcman František 100,00 1 - 2 50,00 7 - 9 44,22 10 0,00 0 194,22 11

Ondráček Ladislav 0,00 0 0,00 0 47,32 9 94,53 3 141,85 12

Moštěk Petr 87,65 5 50,00 7 - 9 0,00 0 0,00 0 137,65 13

Loužecký st. Petr 83,95 7 45,45 10 - 13 0,00 0 0,00 0 129,40 14

Matějka Zdeněk 71,60 11 45,45 10 - 13 0,00 0 0,00 0 117,05 15

Hulák Petr 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 100,00 16

Bezchleba Petr 0,00 0 0,00 0 0,00 0 92,48 2 92,48 17

Dubský Roman 0,00 0 0,00 0 0,00 0 88,51 6 88,51 18

Moravec Jaroslav 0,00 0 0,00 0 0,00 0 88,04 7 88,04 19

Ledvinka Josef 0,00 0 0,00 0 0,00 0 87,68 8 87,68 20

Mach Martin 0,00 0 0,00 0 0,00 0 87,32 9 87,32 21

Čepl Miroslav 0,00 0 0,00 0 81,61 3 0,00 0 81,61 22

Wasserbauer Vít 0,00 0 0,00 0 81,51 4 0,00 0 81,51 23

Bradáč Alois 0,00 0 0,00 0 0,00 0 73,32 15 73,32 24

Zídek František 72,84 9 - 10 0,00 0 0,00 0 0,00 0 72,84 25

Krčál Karel 0,00 0 0,00 0 0,00 0 71,35 18 71,35 26

Novotný Lukáš 0,00 0 0,00 0 64,25 7 0,00 0 64,25 27

Pospíšil Miloslav 0,00 0 59,09 4 0,00 0 0,00 0 59,09 28

Matějka Luboš 37,04 15 0,00 0 0,00 0 0,00 0 37,04 29

Loužecký Richard 33,33 16 0,00 0 0,00 0 0,00 0 33,33 30

Loužecký Filip 14,81 17 0,00 0 0,00 0 0,00 0 14,81 31

ŽENY Kuželky Míčový víceboj Silový trojboj Přespolní běh Celkově
Příjmení Jméno body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí
Ročková Michaela 94,38 2 78,57 3 100,00 1 83,77 3 356,72 1

Šubrtová Lucie 100,00 1 85,71 2 0,00 0 77,88 5 263,59 2

Sedláková Lenka 78,65 4 57,14 5 0,00 0 68,43 6 204,22 3

Stehlíková Růžena 0,00 0 0,00 0 98,61 2 100,00 1 198,61 4

Plachtová Tereza 58,43 7 100,00 1 0,00 0 0,00 0 158,43 5

Loužecká Kristina 75,28 5 0,00 0 0,00 0 82,80 4 158,08 6

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

Mošťková Miroslava 65,17 6 50,00 6 0,00 0 0,00 0 115,17 8

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

Musilová Miroslava 0,00 0 0,00 0 0,00 0 85,72 2 85,72 10

Vábková Hana 53,93 8 28,57 8 0,00 0 0,00 0 82,50 11

Dvojice Kuželky Míčový 
víceboj

Silový 
trojboj

Přesp. 
běh

Body 
celkem Pořadí

Kubát, 
Ročková 164,75 124,02 162,41 162,49 613,67 1

Šubrtovi 186,42 108,44 0,00 175,26 470,12 2

Plachtovi 155,96 154,55 0,00 0,00 310,51 3
Holcman, 
Sedláková 178,65 107,14 0,00 0,00 285,79 4
Moštěk P., 
Baarová 137,09 114,29 0,00 0,00 251,38 5

Mošťkovi 115,79 127,27 0,00 0,00 243,06 6

Kvardovi 162,40 74,68 0,00 0,00 237,08 7

PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2011   
PŘESPOLNÍ BĚH
Příjmení Jméno Čas Body Pořadí
Hulák Petr 24:47.0 100,00 1

Šubrt Petr 25:27.0 97,38 2

Ondráček Ladislav 26:13.0 94,53 3

Bezchleba Petr 26:48.0 92,48 4

Vábek st. Jaroslav 27:56.0 88,72 5

Dubský Roman 28:00.0 88,51 6

Moravec Jaroslav 28:09.0 88,04 7

Ledvinka Josef 28:16.0 87,68 8

Mach Martin 28:23.0 87,32 9

Kvarda František 29:15.0 84,73 10

Zach Vladimír 30:33.0 81,12 11

Kubát Jiří 31:29.0 78,72 12

Moštěk Jan 31:30.0 78,68 13

Dubský Miroslav 32:01.0 77,41 14

Bradáč Alois 33:48.0 73,32 15

Dolák Vladimír 34:03.0 72,79 16

Moštěk Josef 34:22.0 72,11 17

Krčál Karel 34:44.0 71,35 18

Plachta Marek 46:12.0 53,64 19

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - ŽENY
Příjmení Jméno Čas Body Pořadí
Stehlíková Růžena 29:31.0 100,00 1

Musilová Miroslava 34:26.0 85,72 2

Ročková Michaela 35:14.0 83,77 3

Loužecká Kristýna 35:39.0 82,80 4

Šubrtová Lucie 37:54.0 77,88 5

Sedláková Lenka 43:08.0 68,43 6

DVOJICE

Příjmení Body Pořadí
Šubrtovi 175,26 1

Kubát, Ročková 162,49 2

PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 
2011
Čtvrtou disciplínu letošního dvanáctiboje – přespolní běh v délce 6 km 

– jsme odstartovali v neděli 17. dubna na dopravním hřišti v Ronovské ulici. Počasí nám 

přálo stejně jako v loňském roce a na startu se sešlo celkem 25 závodníků, kteří v obou 

kategoriích dosáhli kvalitních časů. Vítězka závodu žen Růžena Stehlíková opět zlepši-

la vlastní traťový rekord v této kategorii a vítěz v mužské kategorii Petr Hulák se nejlep-

šímu dosaženému výkonu přiblížil na 50 sekund. Příští disciplínou dvanáctiboje bude 

v neděli 8. května již 14. ročník Běhu do vrchu. Prezentace 9:00–9:20 

u Starého špitálu, start v 9:30 u štoly.

Ing. Josef Moštěk

V sobotu 28. kv tna se bude konat  
14. ro ník motoristické sout že  

Rallye Posázaví. 
V rámci tohoto závodu bude v dob  od 9:00 hod do 18:00 hod omezen provoz  

na komunikacích 
III/03815 mezi obcemi Pohled – Dlouhá Ves 
III/03810 mezi obcemi Dlouhá Ves – Utín 

III/03818 mezi obcemi St íbrné hory – Utín. 
Bližší informace na zvláštních plakátech a na 

http://tvstudiohb.cz/. 

Rallye Posázaví 
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  ŽUPA HAVLÍ KOVA - TJ SOKOL P IBYSLAV 
    po ádá 

 

ŽUPNÍ P EBOR V LEHKÉ ATLETICE
v sobotu 14. kv tna  2011 od 9.00 hodin 

SPORTOVNÍ AREÁL  SZM P IBYSLAV v ESKÉ ULICI 

Přibyslav 
v literatuře (56)
F. Brzoň: 60 let kopané v Humpolci. Humpolec 
1973, str. 101.
...Vzpomínám, jak jednou jeden hráč se vytahoval, 
že vypije třeba několik piv a vůbec je necítí v no-
hách. Pepík Příborský, holič, to byl takový všudybyl, 
ho odbyl, aby se nevytahoval, že mu stačí malé pivo 
a má toho v nohách ažaž.
„Počkej, po zápase!“ ukončil rozepři. A po zápase 
– hráli jsme tehdy v Přibyslavi – a svlékali a oblé-
kali se v hostinci – najednou – sakrování. A že prý 
má celé mokré ponožky – volal ten dotyčný hráč. 
A tehdy Příborský mu s klidem řekl: „Vidíš, jak to 
cejtíš v nohách, a to jsem ti do polobotek nalil jen 
malé pivo!“

J. Ledvinka, ml.

Psalo se o sportu 
před lety  (3)
(Národní politika, 30. 5. 1944)

Stíhací závody v Přibyslavi.
AFK. Přibyslav uspořádal v neděli na svém závodiš-

ti stíhací závody družstev za účasti 35 závodníků.

..V kategorii Přibyslaváků byl první Dopita Viktor. 

V soutěži o nejrychlejší kolo 271.8 m zvítězil Brů-

žek, ČKV. Louny v čase 24.1 vt.

(Uveďme ještě, že Český klub velocipedistů v Přiby-
slavi působil v letech 1903–1915.
V roce 1934 se cyklisté znovu zaregistrovali. V Při-
byslavi se konalo několik závodů na ploché dráze, 
dále např. závody na válcích, kde v r. 1944 z ne-
licencovaných na 2000 m zvítězil J. Vodička, třetí 
dojel Šedina, oba z Přibyslavi. V roce 1967 se na 
náměstí konalo I. Přibyslavské kritérium, vítězem 
se stal olympijský vítěz J. Daler. Nejlepším cyklis-
tou v dějinách Přibyslavi byl mistr republiky, mistr 
Moravy a vítěz dalších závodů, Václav Štěpánek 
(*1932). Přibyslavské veřejnosti není moc známý 
a určitě je škoda, že ani na webu CK Posázaví se 
o tomto rodákovi nic nedozvíme.)

J. Ledvinka, ml.

TENISOVÉ KURZY 
PRO DĚTI

Tenisový oddíl TJ SOKOL Přibyslav 
pořádá

ve dnech 18. 7.–22. 7. 2011
letní tenisové kurzy pro děti 

ve věku 6–15 let. 
Kurzy budou probíhat 

v dopoledních hodinách 
8:00–11:30 hod na tenisových 

kurtech v Přibyslavi. 
Přihlášky a úhrada kurzovného 

(550 Kč) do 30. 6. 2011. Informace: 
Ing. Josef Moštěk, tel. 606 565 544, 

e-mail: mostekj@pribyslav.cz

P O D  K O V Á N Í 
D kujeme všem, kte í se dne 26. 3. 2011 p išli rozlou it s panem 
 

JOSEFEM GLOZLEM 
 

D kujeme také za slova út chy a kv tinové dary. 
Zvláštní pod kování pat í Zde ku Vackovi – Kaníkovi. 

Rodina Glozlova a Tonarova 

VZPOMÍNKA

Dne 23. kv tna 2011 vzpomeneme prvního výro í,
kdy nás opustila naše milovaná maminka, babi ka a prababi ka,
paní
R žena Havlí ková
S úctou a láskou vzpomínají syn Miloslav a Dana s rodinou

P o d ě k o v á n í

Touto cestou chceme poděkovat 
všem přátelům a známým, 
kteří se dne  21. 4. 2011 přišli roz-
loučit s naším manželem, tatínkem 
a dědečkem panem 

Antonínem Remešem
Děkujeme za milá slova, projevy 
soustrasti i květinové dary.

Rodina Remešova

Děkujeme všem příbuzným, přátelům 
a známým, kteří se dne 
30. března 2011 přišli rozloučit 
s naším drahým manželem, 
tatínkem a dědečkem, panem

Václavem Henzlem
Děkujeme také za projevy 
soustrasti a slova útěchy.
                                                                                                                                           
Rodina Henzlova
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Adresa pobočky: 
Husova 300 (areál zámku) Přibyslav  582 22
Tel. : 721 842 416, 605 357 377
www.pohrebni-sluzba-andel.cz
email: psandel@seznam.cz

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

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

Poskytujeme kompletní služby:
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Úplná pravidla akce na

800 180 188
www.provident.cz

Akce pro nové zákazníky

Staňte se zákazníkem Providentu

a můžete získat
skvělé ceny!

Akce trvá od 20. 4. do 31. 5. 2011

Vyhrát může každý!

11147_pf_promo_inz_CZ_A4_Pribyslav.indd   1 21.4.2011   14:26:14
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www.MONTERO.cz

široký sortiment
nábytku přímo

od výrobce!

SKLADEM

DOPRAV
A

ZDARMA

VZORKOVÁ PRODEJNA
KRUCEMBURK, tel 569 698 705
intermont@intermont-nabytek.cz
Otevřeno:  PO-ST  9.00 - 16.00
  ČT-PÁ  9.00 - 18.00
  SO         8.00 - 11.00
 

PRODEJN
A

1200m
2
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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
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      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 

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 

 
 
 
v P ibyslavi  byt 3 + KK s balkónem, z v tší ásti  
po rekonstrukci.                            tel. 724 267 960 
 

CENÍK INZERCE V PŘIBYSLAVSKÉM OBČASNÍKU
(ceny jsou uvedeny bez DPH)
FORMÁT 1/1 celá strana (cca 190 x 269 mm)   1 600 Kč
FORMÁT 1/2 strany (cca 190 x 134,5 mm; 95 x 269 mm)     800 Kč
FORMÁT 1/4 strany (cca 95 x 134,5 mm)        400 Kč
FORMÁT 1/8 strany (cca 67 x 95 mm)        200 Kč
FORMÁT 1/16 strany (cca 33 x 95 mm)        100 Kč
FORMÁT 1 cm2           3 Kč
Při 2. a dalším opakování sleva 5 %
Atypické formáty  inzerce budou upraveny podle výše uvedených standardů.



KVĚTEN 2011Str. 23 Inzerce

Pronajmu byt v Přibyslavi
1+kk, 43m2 

Tel. 724 011 838
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IKAROS 2011 – RAKETOVÉ KLÁNÍ 
3. – 5.6.2011 (pátek až neděle) 
Na skautské základně v Přibyslavi a jejím přilehlém okolí. 
 
Soutěž v odpalování vodních raket: 
- Vyrobte raketu 
- Předveďte, co umíte 
 
Hudební festival 
- Pátek (19.00 – 22.00) 
 - 2 kapely (ŠATLAVA, Noostrak) 
- Sobota (od 18:00) 

- Více kapel (El‘ brkas, Himbeere  
  Brombeere, Barbarpunk a další.) 

 - Ohnivá show (Ragga Jugglres) 
  
Organizuje: Asociace malých debrujárů ČR 
Více informací: (startovné, jak vyrobit raketu, jak se zúčastnit, doprovodný 
program, seznam kapel...) na:  

www.raketoveklani.ic.cz 
www.debrujar.cz 

E-mail pro dotazy: raketoveklani@gmail.com 
 
 

SPCCH ČR – ZÁKLADNÍ ORGANIZACE PŘIBYSLAV 
INFORMUJE

 ve čtvrtek 5. května 2011 ve 14.30 hodin
VÝBOROVÁ SCHŮZE

ve čtvrtek 19. května 2011
POCHOD PRO ZDRAVÍ

při nepříznivém počasí náhradní program – bližší informace budou upřesněny

 

Žáci a učitelé ZUŠ 
Havlíčkův Brod, 
pobočka Přibyslav, 
Vás srdečně zvou 
na 

KONCERT ŽÁKŮ,
který se bude konat
ve čtvrtek 12. května 
2011 v 16.00 hodin 
v sále Kulturního domu 
Přibyslav.
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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                   –
Ne 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

– 2. května 2011 zahájení turistické sezóny   Kurfürstův dům
– 2.–31. května 2011 výstava: 10 let naší činnosti…   MÚ Přibyslav  
– 5.–31. května 2011 výstava obrazů: J. Kreibich   Kurfürstův dům
– 6. května 2011 v 19.30 hodin přednáška: Perzekuce katolické církve…  MÚ 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
– 8. května 2011 v 9.00 hodin Běh do vrchu 14. ročník    Starý špitál
– 9.–14. května 2011 svoz a sběr velkoobjemového odpadu  město Přibyslav   
– 12. května 2011 v 16.00 hodin koncert žáku ZUŠ Havl. Brod, Přibyslav  Kulturní dům Přibyslav 
– 14. května 2011 v 9.00 hodin Župní přebor v lehké atletice   Sportovní areál SZM Přibyslav
– 14. května 2011 v 19.30 hodin kino: Nevinnost    Kulturní dům Přibyslav
– 19. května 2011  Pochod pro zdraví    SCPCCH ČR – ZO Přibyslav
– 20. května 2011 v 19.30 hodin Život přibyslavské farnosti za totality  MÚ Přibyslav
– 21. května 2011 ve 13.00 hodin Pletení z pedigu    Domeček Tyršova ulice
– 21. května 2011 v 19.00 hodin Filmový klub Přibyslav    Kulturní dům Přibyslav
– 21. května 2011 ve 20.00 hodin zábava ŠATLAVA a hosté    KD Dolní Jablonná
– 21. května2011 v 17.00 hodin konec přihlášek na zájezd ZO ČZS   p. Machová, 604778199
– 22. května 2011 ve 13.00 hodin Dětský den     náměstí Přibyslav
– 23. května 2011 výstava prací ŠD a ŠK Přibyslav   Kulturní dům Přibyslav
– 26. května 2011 Výlet pro seniory – Poděbrady                  město Přibyslav
– 27. května 2011 divadelní představení DS Sluníčko   Kulturní dům Přibyslav
– 27. května 2011 v 18.30 hodin Setkání bývalých ministrantů…   Farní kostel Přibyslav
– 28. května 2011 v 6.00 hodin zájezd ZO ČZS do Prahy                                náměstí Přibyslav
– 3.–5. června 2011  IKAROS 2011 - raketové klání   skautská základna Dear
– 3.–5. června 2011 závody v motorovém paraglidingu        letiště Přibyslav
– 4. června 2011 ve 20.00 hodin zábava  VOSA ROCK a její hosté                              KD Dolní Jablonná
   

květen 2011


