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Z Městského úřadu Přibyslav
U p o z o r n ě n í
Žádáme uživatele kabelové televize, kteří přijímají 

analogový signál, aby provedli změnu trvalého pří-

kazu k úhradě z částky 95 Kč na 80 Kč. Cena byla 

změněna od 1. 12. 2010. Dále žádáme ty držitele 

psů, kteří dosud neuhradili poplatek ze psů splatný 

31. 3. 2011, aby tak učinili co nejdříve. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje 

sociální reformy, z nichž jedna spočívá ve vyplácení 

dávek hmotné nouze úřady práce od 1. 1. 2012. 

O těchto dávkách v současné době rozhodují 

a dávky vyplácejí odbory sociální péče městských 

úřadů. Pracoviště úřadu práce pro vyplácení dávek 

hmotné nouze by mělo minimálně po dobu dvou 

let setrvat v budově radnice. 

Ing. Josef Moštěk, tajemník MÚ Přibyslav

Odbor sociální péče
Veřejná služba – od května 2011 začala v Přibyslavi 

fungovat veřejná služba. Veřejná služba doplňuje 

vedle veřejně prospěšných prací, krátkodobého 

zaměstnání a dobrovolnické služby možnosti za-

chování pracovních dovedností u osob dlouhodo-

bě setrvávajících ve stavu hmotné nouze. Veřejnou 

službu mohou vykonávat pouze osoby, které po-

bírají dávky ze systému pomoci v hmotné nouzi. 

Za výkon veřejné služby NENÁLEŽÍ odměna 

(mzda). 

Muzeum rekordů a kuriozit – naši senioři navštívili 

dne 24. 5. 2011 společně s dětmi ze ZŠ Přibyslav Mu-

zeum rekordů a kuriozit v Pelhřimově. Senioři si s hr-

dostí prohlédli přibyslavský znak vyrobený žáky ZŠ. 

Výlet zorganizovala paní učitelka Mgr. Marie Zichová 

v rámci projektu Příroda mostem mezi generacemi. 

Tímto paní učitelce děkuji za aktivity podporující 

soudržnost dětí se seniory. 

Výlet do Poděbrad – město Přibyslav a senioři 

z Klubu Pohoda uspořádali tradiční zájezd pro 

seniory. Dne 26. 5. 2011 navštívili lázeňské město 

Poděbrady. Po prohlídce města a dobrém obědě se 

zúčastnili plavby výletní lodí Jiří z Poděbrad. Odpo-

ledne si prohlédli zámek Loučeň. O výlet byl zájem, 

bohužel jsme z kapacitních důvodů nemohli uspo-

kojit všechny zájemce o tuto akci.

Výstava – ve vestibulu a za okny radnice města 

Přibyslav proběhla od 2. 5. do 31. 5. 2011 výsta-

va Občanského sdružení Benediktus z Chotěboře. 

O.s. Benediktus poskytuje sociální služby pro lidi 

s mentálním postižením, jedná se o odlehčovací 

službu a od února 2011 provozují i sociálně terape-

utické dílny. O.s. Benediktus děkuji za uspořádání 

výstavy a přeji hodně zdaru v jejich práci. 

Rehabilitační cvičení pro seniory – od června 2011 

budou moci naši senioři opět navštěvovat cvičení 

ve vodě v místním koupališti. Cvičení bude probíhat 

každou středu od 19.00 do 20.00 hod. pod vede-

ním paní Ilony Loužecké. 

Mgr. Eva Pospíchalová

Odbor výstavby
Veřejnoprávní smlouva – Stavební zákon v § 78 

odst. 3 a § 116 odst. 1 umožňuje stavebníkovi uza-

vřít se stavebním úřadem veřejnoprávní smlouvu, 

která nahradí územní rozhodnutí (§ 78 odst. 3) 

nebo stavební povolení (§116 odst. 1). 

§ 78 (3) Se souhlasem dotčeného orgánu může 
stavební úřad uzavřít se žadatelem veřejnoprávní 
smlouvu o umístění stavby, o změně využití území 
a o změně vlivu stavby na využití území, která na-
hradí územní rozhodnutí, a to za podmínek podle 
§ 161 až 168 zákona č. 500/2004 Sb. – správní 
řád; ustanovení § 167 odst. 3 se nepoužije.

Prováděcí vyhláška – č. 503/2006 Sb., § 16 – ná-

ležitosti veřejnoprávní smlouvy.

§ 116 (1) Se souhlasem dotčených orgánů může 
stavební úřad uzavřít se stavebníkem veřejnopráv-
ní smlouvu o provedení stavby nebo terénních 
úprav, která nahradí stavební povolení, a to za 
podmínek podle § 161 až 168 zákona č. 500/2004 
Sb. – správní řád; ustanovení § 167 odst. 3 se ne-
použije.  Náležitosti obsahu veřejnoprávní smlouvy 
stanoví prováděcí právní předpis.

Prováděcí vyhláška – č. 526/2006 Sb., § 8 – nále-
žitosti veřejnoprávní smlouvy.

Zkušenosti z aplikace veřejnoprávní smlouvy: 
proces vydání územního rozhodnutí lze tímto po-

stupem zkrátit až o 5 týdnů. Nutnou podmínkou je 

malý počet účastníků řízení, kteří s tímto postupem 

musí souhlasit (podepisují se na smlouvu). Návrh 

veřejnoprávní smlouvy podává stavebník, před je-
jím podáním je vhodné vše konzultovat se staveb-
ním úřadem. Předejde se tak nedostatkům smlouvy 

typu chybí účastník řízení, není souhlasné závazné 

stanovisko dotčeného orgánu, podmínky závaz-

ných stanovisek nejsou ve smlouvě uvedeny nebo 

jsou uvedeny nepřesně. Veřejnoprávní smlouva dle 

§ 116 (nahrazující stavební povolení) nemá prak-

tický význam, proces stavebního povolení není ze 

zákona nutné řešit veřejnou vyhláškou a stavební 

úřad ve stejné lhůtě vydá stavební povolení. 

Miloš Šimek, vedoucí OV

Odbor životního prostředí
Kontejnery na bioodpad – od 1. 6. 2011 jsou k dis-

pozici kontejnery na bioodpad (kompostéry), které 

město Přibyslav dá zdarma do výpůjčky občanům 

města a jeho místních částí. Po uplynutí doby vý-

půjčky bude občanům tento kontejner na biood-

pad prodán za symbolickou částku. 

Kompostéry jsou po domluvě k dispozici na 

Městském úřadě, odboru životního prostředí, kon-

takt – Mgr. Ludmila Řezníčková, vedoucí odboru 

životního prostředí, telefon 569 430 825. 

Tříděný sběr – město Přibyslav se může pochlu-

bit precizním systémem sběru tříděného odpadu, 

který bude v nejbližším období ještě rozšířen. Ně-

kteří občané města a jeho místních částí třídí od-

pady opravdu dokonale. Pravděpodobně si uvědo-

mují, že tříděným sběrem chrání životní prostředí 

a zmenšují produkci komunálních odpadů, které 

končí na skládce.

Naopak někteří z nás nejenže třídění neprovádí, 

ale ještě hází do kontejnerů na tříděný sběr ne-

vhodné odpady a bohužel i kameny. Kameny jsou 

přírodní materiál a do kontejnerů na tříděný sběr 

NEPATŘÍ, naopak mohou tyto kontejnery i poško-

dit. Město Přibyslav je pak nuceno tyto kontejnery 

opravovat nebo pořídit nové a zbytečně vynakládá 

peníze, které by mohly být využity jinde pro občany 

města Přibyslav a jeho místních částí. Prosíme pro-

to občany, aby NEHÁZELI KAMENY do žádných 

kontejnerů!!!! 

  Mgr. Ludmila Řezníčková, vedoucí OŽP

Senioři společně s dětmi na výletě
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Návštěvy na radnici
Dne 2. května jsme na radnici s panem místostaros-

tou M. Kamarádem přivítali místopředsedu Senátu 

Parlamentu České republiky Doc. JUDr. Petra Pi-

tharta s asistentkou paní Marcelou Lankovou. Pan 

místopředseda se zajímal o povolebním vývoj ve 

městě. Probrali jsme i další témata a posléze jsme 

navštívili expozice v našem kulturním zařízení.

Druhá návštěva se uskutečnila dne 16. května. 

Přivítali jsme poslankyni Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky Ing. Janu Fischero-

vou, CSc. s asistentkou slečnou Janou Musilovou. 

Po setkání a diskusi na radnici navštívily obě dámy, 

za doprovodu pana místostarosty, Pribinu. Rád 

tlumočím pozdravy obou významných hostů všem 

občanům města Přibyslav.

Školní jídelny ZŠ a MŠ Přibyslav
V únoru jsme byli kontaktováni fi rmou Eurest 

– zařízení školního stravování, spol. s.r.o., která 

provozuje školní jídelny ve více než stech škol-

ských zařízení v celé České republice. Firma nám 

nabídla zajištění školního stravování pro město 

Přibyslav převzetím obou našich školních jídelen 

do pronájmu. Rada města souhlasila s následným 

jednáním. Na posledním dubnovém veřejném 

zasedání Zastupitelstva města Přibyslav proběhla 

krátká diskuse. Následovala návštěva dvou zastu-

pitelů města a dvou pracovníků ZŠ v jedné školní 

jídelně v Pardubickém kraji. Ve středu 25. května 

se konala porada zastupitelů se zástupci základní 

a mateřské školy. Rozhodli jsme se nepokračovat 

v dalším jednání s fi rmou o její nabídce a téma změ-

ny fungování našich školních jídelen ukončit. Na 

jejich provozování se tak nic nemění. Od samého 

počátku šlo jen o jednání a o vyhodnocení předlo-

žené nabídky. Ta byla učiněna solidní fi rmou, která 

má velké zkušenosti a úspěchy ve školním stravo-

vání. Nabídka byla zajímavá a obsahovala nové 

možnosti školního stravování. Dvanáct zastupitelů 

města, přítomných na poradě společně s řediteli 

škol a vedoucími školních jídelen, se po odpověd-

ném posouzení jednoznačně shodlo na uvedeném 

rozhodnutí. V průběhu celé doby jednání nedošlo 

k žádnému zpochybnění fungování obou školních 

jídelen ani fi rmy Eurest a její nabídky. Děkuji všem 

zainteresovaným za korektní přístup. Firmě děkuji 

za předloženou nabídku a přeji vše dobré.

Jan Štefáček, starosta

Několik informací

Smlouvy o zapojení 
do systému svozu 
komunálního odpadu 
a o zapojení do systému 
tříděného sběru

Odbor životního prostředí Městského úřadu 

Přibyslav sděluje občanům, kteří se zabývají 

podnikatelskou činností buď jako právnické 

osoby, nebo fyzické osoby podnikající, že musí mít 

zákonnou smlouvu o likvidaci odpadů, uzavřenou 

s oprávněnou osobou. Tato povinnost vyplývá 

z platného zákona o odpadech (zákon č. 185/2001 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, v platném znění). 

Většina podnikatelů v našem městě z neznalosti 

věci využívá svozu komunálního odpadu a systému 

tříděného sběru bez jakékoli platné smlouvy 

s městem Přibyslav. Tohoto systému mohou 

však využívat pouze fyzické osoby. Podnikající 
osoby musí smlouvu na legální nakládání 
s odpady uzavřít buď s městem Přibyslav, nebo 
jinou oprávněnou osobou, která bude 

podnikajícím osobám odpad likvidovat. Pokud 

tak podnikající osoby neučiní v termínu do 30. 6. 
2011 vystavují se nejen postihu ze strany města 

Přibyslav, zejména ale ze strany kontrolních 

orgánů, jako je Česká inspekce životního 

prostředí, Městský úřad Havlíčkův Brod a Krajský 

úřad kraje Vysočina.           

Mgr. Ludmila Řezníčková, vedoucí OŽP

Školní stravování
Jelikož se v posledních týdnech začalo v Přibyslavi 

mluvit o privatizaci školních jídelen a na veřejnost 

se dostávaly nejrůznější neověřené informace, do-

volím si krátce okomentovat skutečnost.

Město Přibyslav oslovila společnost Eurest, která za-

jišťuje stravování ve školách. Nabídla městu vytvoření 

nabídky na základě aktuálního stavu místních poměrů. 

Rada města umožnila této společnosti seznámit se 

s podmínkami v našich provozovnách. Tato společ-

nost popsala, za jakých podmínek by byla schopna 

provozovat školní stravování v našich provozovnách. 

Společnost Eurest přichází s nabídkou bez-

objednávkového systému se třemi hlavními jídly. 

Ve svých kuchyních dodržuje předpisy platné pro 

školní jídelny a využívá dotací, které jsou na chod 

školních jídelen poskytovány.  

Hlavní otázkou tedy bylo, zda je případný ( jakýko-

liv) nový dodavatel stravování schopen garantovat 

kvalitu jídel a stravování při zachování ceny a zda 

fi nanční efekt, který by městu Přibyslav případná 

změna přinesla, vykompenzuje rizika s ní spojená. 

Jelikož nás předpokládané klady nového způsobu 

stravování nepřesvědčily, že stojí za to změnit tradici 

naší školní jídelny, rozhodlo se vedení města po po-

radě se zastupiteli a vedoucími dotčených organizací 

další jednání se společností EUREST ukončit.

Martin Kamarád, místostarosta města

Odbor hospodářsko-správní
Rozpočet města Přibyslav
Zastupitelstvo města na 6. veřejném zasedání 

dne 27. 4. 2011 schválilo rozpočtové opatření č. 4 

k rozpočtu města na rok 2011. Rozpočtové příjmy 

města po tomto rozpočtovém opatření dosáhly 

90 995 540 Kč a výdaje 95 547 540 Kč. Rozdíl mezi 

příjmy a výdaji tvoří fi nancování (převod zůstatku 

fi nančních prostředků na běžném účtu z loňského 

roku a převod z vlastních fondů hospodářské čin-

nosti). 

K 30. 4. 2011 je plnění rozpočtu následující:
Daňové příjmy 19 975 711 Kč, t j. 39,3 % roz-

počtovaných daňových příjmů. Nedaňové příjmy 

1 024 716 Kč, kapitálové příjmy 880 305 Kč a při-

jaté transfery 3 107 205 Kč. Celkem příjmy 24 987 

937 Kč tvoří 27,5 % schváleného rozpočtu. 

Běžné výdaje k tomuto datu činí 8 971 988 Kč, 

kapitálové 21 922 055 Kč. Celkové výdaje potom 

30 894 043 Kč, což je 32,3 % schválených výdajů 

na letošní rok.

Výsledek hospodářské činnosti za první čtyři 

měsíce letošního roku, členěný podle organizací, je 

následující: lesy 312 977 Kč, skládka 2 642 128 Kč, 

pronájem sportovišť 202 279 Kč, správa majet-

ku 447 399 Kč, kabelová televize 1 009 404 Kč 

a pronájmy ostatní 1 042 719 Kč. 

  Ing. Zdeňka Teclová, vedoucí OHS

Základní škola Přibyslav
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29/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravený program veřejného zasedání dne 
27. 4. 2011.
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zahájení

30/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav bere na vědomí zprávy z jednání rady města, 
fi nančního a kontrolního výboru za období od 2. 3. do 27. 4. 2011.
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Blok zpráv

31/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný 
účet města za rok 2010 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města 
za rok 2010 bez výhrad.
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Závěrečný účet

32/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje fi nanční spoluúčast z rozpočtu města 
Přibyslav na akci obnovy kulturní památky, která je zařazena do Programu 
regenerace MPR a MPZ v roce 2011 za město Přibyslav, okres Havlíčkův Brod, 
kraj Vysočina. Název kulturní památky je Kostel sv. Jana Křtitele s věží v Přibyslavi, 
parc. č. st. 206, rejstříkové číslo kulturní památky je 28889/6-311, vlastníkem je 
Římskokatolická farnost, Kostelní 267, Přibyslav.
Spoluúčast města Přibyslav je minimálně ve výši 177.143 Kč (20 %).
Spoluúčast vlastníka je minimálně ve výši 88.572 Kč (10 %).
Příspěvek z Programu je maximálně ve výši 620.000 Kč (70 %).
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
                            vedoucí OHS MÚ Přibyslav
Termín: 12/2011
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Regenerace MPZ

33/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav uděluje v souladu s ust. § 36 odst. 1 a § 84 odst. 
2 písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, čestné občanství města Přibyslav akademickému sochaři Romanu 
Podrázskému, jako nejvyšší čestné osobní vyznamenání udělované městem.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 05/2011
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zastupitelstvo 
města

34/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav přijímá rezignaci člena Finančního výboru 
Zastupitelstva města Přibyslav pana Mgr. Oty Bence a za práci ve výboru mu 
děkuje.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 27. 4. 2011
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

35/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav volí člena Finančního výboru Zastupitelstva města 
Přibyslav pana Petra Pavlíčka.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 27. 4. 2011
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

36/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav přijímá rezignaci paní Aleny Máté na členství 
v Osadním výboru Poříčí a za práci ve výboru jí děkuje.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 27. 4. 2011
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

37/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav uděluje plnou moc pro místostarostu města 
Přibyslav pana Martina Kamaráda, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení) v platném znění, k zastupování města Přibyslav na valných 
hromadách Vodovodů a kanalizací, a. s. Havlíčkův Brod, ve volebním období 
2010–2014 a k výkonu všech práv akcionáře, spojených s akciemi společnosti, které 
jsou k rozhodnému dni valných hromad v držení města Přibyslav.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

38/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje poskytnutí půjčky města Přibyslav zubní 
lékařce MUDr. Haně Novotné, Ronov nad Sázavou 8, 582 22 Přibyslav ve výši 
300.000 Kč na dovybavení zubní ordinace Bechyňovo náměstí 2, 582 22 Přibyslav.
Odpovědnost: vedoucí OHS MÚ Přibyslav
Termín: 06/2011
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Rozpočet města

39/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2011 k rozpočtu 
města Přibyslav na rok 2011 podle přílohy.
Příloha: Rozpočtové opatření č. 4/2011
Odpovědnost: vedoucí OHS MÚ Přibyslav
Termín: 04/2011
Usnesení bylo přijato 10 hlasy, proti 0, zdržel se 2.

Zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů bude zrušeno 
Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009, které je závazné pro všechny státy Evropské unie, 
nebude možné do cestovního dokladu rodiče zapisovat údaje o dětech. Z tohoto důvodu bude i zákonem č. 329/1999 
Sb., o cestovních dokladech, zrušeno zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů. V současné době probíhá 
schvalování novely zákona o cestovních dokladech s návrhem ukončit zapisování dětí dnem 1. července 2011. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 stanoví, že zápisy dětí v cestovních dokladech rodičů 
jsou platné do 26. června 2012. To znamená, že po 26. červnu 2012 bude moci dítě (občan mladší 10 let) cestovat 
do zahraničí pouze s vlastním cestovním dokladem. Rovněž dítě (občan mladší 10 let) zapsané v občanském průkazu 
rodiče bude moci cestovat do států Evropské unie s vlastním cestovním dokladem. Rodič bude moci prokazovat údaje 
k dítěti zapsanému v občanském průkazu pouze na území České republiky. (z informací MV ČR)

Josef Moštěk, tajemník MěÚ Přibyslav

Odbor správy a údržby
Květen byl ve znamení údržby zeleně, sečení po-

kračuje v souladu se schváleným plánem údržby. 

Dále byl opraven chodník před bytovou jednotkou 

č. p. 8 v Ronově nad Sázavou, který byl pod úrov-

ní terénu a způsoboval usazování vody po dešti. 

V Ronově nad Sázavou se naši zaměstnanci také po-

díleli v součinnosti s fi rmou Amylon a.s. na likvidaci 

černé skládky, kde byl využit materiál ze zemních 

prací z budované cyklostezky. V obci Dobrá je řeše-

na v součinnosti s ŘSD oprava propadlé kanalizační 

vpusti a následně bude provedena oprava chodní-

ku, dle harmonogramu prací zde probíhají práce na 

výstavbě hasičské zbrojnice. Dne 16. 5. 2011 stavbu 

prohlédla stavební komise, na jejich připomínku se 

bude zvažovat instalace zábradlí před vchodem do 

hasičské zbrojnice a vybudování chodníku podél 

budovy. Proběhly terénní úpravy na ulici Rašínova, 

zde po rekonstrukci ulice Žižkova – Rašínova byla 

dokončena úprava svahu a odstraněn nefunkční 

sloup veřejného osvětlení. Na křižovatce Husova – 

Pecháčkova bylo osazeno dopravní zrcadlo, byly in-

stalovány směrovky na ulice, v následujících dnech 

bude probíhat obnova nástřiku označení parkova-

cích míst v celé Přibyslavi. V těchto dnech probíhá 

rekonstrukce oplocení v části „nového hřbitova“, 

staré oplocení bylo demontováno a bude osazeno 

nové oplocení a nová brána. Z oblasti bytové: byla 

provedena oprava podlahy v bytě v DPS č. p. 251. 

V tomto měsíci se sešla bytová komise, byla projed-

nána jedna žádost o přidělení bytu v DPS, kterou 

bytová komise schválila. 

Ing. Ludmila Benešová, vedoucí OSU

Upozorňujeme občany, že do 30. 6. 2011 
je splatný místní poplatek za provoz sys-
tému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů.
Pokud poplatek nebude v termínu zapla-
cen, bude poplatníkovi vydán platební 
výměr.      

Kontrolní den – hasičská zbrojnice Dobrá

Mgr. Jan Štefáček
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Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 11. 5. 2011
101/2011 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 25. 2. 2011 na stavbu 

„Vodovod Přibyslav, místní část Dvorek – Uhry, místní část Hřiště“ mezi městem Přibyslav 
a fi rmou STAVAK, spol. s r. o., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 15058786.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 05/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Smlouva

102/2011 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu ze dne 10. 3. 2011 o umístění veřejné komunikační 
sítě v majetku společnosti Telefónica O2 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav a společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s., se sídlem v Praze 4, 
Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČ 27714080.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 05/2011
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

103/2011 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu č. EP-12-2001364/VB/1 o zřízení věcného 
břemene mezi účastníky městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav a spo-
lečností ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 
24729035.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 05/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

104/2011 Rada města Přibyslav schvaluje dohodu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
mezi městem Přibyslav a manželi Josefem a Boženou Beránkovými, Přibyslav, Dvorek 408 
za účelem umístění a uložení hlavního vodovodního a kanalizačního řadu a armaturní 
vodoměrné šachty k tíži pozemku parc. č. 1465/13 v k. ú. Přibyslav ve vlastnictví manželů 
Beránkových.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 05/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

105/2011 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o správě veřejného pohřebiště o činnostech, 
jež zahrnují výkopové práce související s pohřbením a exhumací, provádění pohřbívání 
a exhumací, ukládání, rozptyl a vsyp zpopelněných lidských pozůstatků, uzavřenou s panem 
Josefem Pátkem, nar. 25. 7. 1974, Velká Losenice 154, 592 11 Velká Losenice.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
                            Marie Holcmanová
Termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

106/2011 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví 
k majetku České republiky mezi městem Přibyslav a ČR – HZS Kraje Vysočina, Ke Skalce 
32, 586 04 Jihlava, IČ 70885184, týkající se převodu elektronické sirény zabezpečující 
vyrozumění a varování obyvatel.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

107/2011 Rada města Přibyslavi schvaluje dohodu o společném postupu mezi městem Přibyslav 
a paní Ivanou Vlčkovou, restaurace U Kubínů.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 05/2011
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, proti 0, zdržel se 2.

108/2011 Rada města Přibyslav schvaluje bezúplatný pronájem náměstí dne 18. 6. 2011 od 12:00 hod. 
do 18:00 hod. občanskému sdružení Dark Charons Oakwood river za účelem srazu motoklubu 
s doprovodným programem.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 06/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Pronájem

109/2011 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření smlouvy nájemní s Lesním družstvem obcí se 
sídlem v Přibyslavi, Ronovská 338, IČ 64259773 na dobu neurčitou s účinností od 1. 7. 2011 
a zároveň schvaluje uzavření dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě nájemní.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 05/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

110/2011 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o výpůjčce pro investiční akci ev. č. ISPROFIN 
1152420075 „Společný projekt nakládání s odpady v oblasti Horního Posázaví – Třídění 
komunálních odpadů přímo u producentů na využitelné složky a nakládání s nimi“ mezi městem 
Přibyslav a Svazkem obcí Přibyslavska, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 70951730.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 06/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

111/2011 Rada města Přibyslav schvaluje text smlouvy o výpůjčce, kterou město Přibyslav uplatní 
vůči občanům při realizaci investiční akce ev. č. ISPROFIN 1152420075 „Společný projekt 
nakládání s odpady v oblasti Horního Posázaví - Třídění komunálních odpadů přímo 
u producentů na využitelné složky a nakládání s nimi“.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 12/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

112/2011 Rada města Přibyslav schvaluje výpůjčku částí pozemků parc. č. 976/2, 977 a 980/8 o výměře 
cca 2700 m2 v k. ú. Přibyslav panu Janu Krejčímu ml., Přibyslav, Havlíčkova 261 v období 
od 2. 6. 2011 do 5. 6. 2011 za účelem uspořádání hudebního festivalu v rámci akce „Raketové 
klání 2011- IKAROS“, kterou pořádá Asociace malých debrujárů České republiky, o. s. 
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 05/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Upozornění na vznik 
nelegálních skládek
stavebních a nebezpečných 
odpadů
Odbor životního prostředí sděluje občanům, 

že se v poslední době v našem krásném městě 

Přibyslav a také v jeho místních částech začaly 

objevovat nelegální skládky STAVEBNÍHO 

a NEBEZPEČNÉHO ODPADU. Je to velká škoda, 

protože město Přibyslav je nádherně čisté, 

upravené a zelené. V okolí města a jeho místních 

částech jsou krásná přírodní zákoutí, která se 

začínají plnit stavebními a nebezpečnými odpady 

z různých rekonstrukcí a bouracích prací. Také se 

zde začínají objevovat části autovraků. Je to pro nás 

nepochopitelné, neboť všichni přibyslavští občané 

mohou ZDARMA stavební odpad ukládat na 

skládku odpadů v Ronově nad Sázavou. Autovrak 

pak lze odevzdat v legálním autovrakovišti a občan 

za něj ještě dostane peníze. Příroda si však s tímto 

materiálem nedokáže poradit. Pokud si nebudeme 

naše město hlídat, za nějakou dobu se stane 

skladištěm odpadů. 

Mgr. Ludmila Řezníčková, vedoucí OŽP

Smetiště v okolí města
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Pokračování ze str. 5

113/2011 Rada města Přibyslav schvaluje zapůjčení kontejneru na trávu pro SK Přibyslav, Husova 302, 
582 22 Přibyslav a schvaluje jeho bezplatný vývoz na kompostárnu Ronov nad Sázavou dle 
aktuální potřeby.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 05/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

114/2011 Rada města Přibyslav schvaluje ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v přízemí 
budovy Přibyslav, Bechyňovo náměstí 41, uzavřené dne 9. 4. 2009 mezi městem Přibyslav 
a panem Miroslavem Nejedlým, Vepřová 73, dohodou ke dni 30. 4. 2011.
Odpovědnost: Bc. Hana Pelikánová
Termín: 05/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

115/2011 Rada města Přibyslav souhlasí s bezúplatným pronájmem náměstí dne 22. 5. 2011 v době 
od 12 do 18 hod. za účelem konání tradičního Dětského dne fi rmě Cukrárna FONTÁNA – 
Váš sladký svět s. r. o., Bechyňovo náměstí 36, Přibyslav.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 22. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

116/2011 Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 209 v domě s pečovatelskou službou 
Přibyslav, Tržiště 251 paní Oldřišce Škorpíkové, bytem U Barevny 388, Přibyslav. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Výše nájemného je stanovena na 20 Kč za 1 m2 
s možností navýšení ceny nájmu o míru infl ace vyhlášené ČSÚ.
Odpovědnost: Bc. Hana Pelikánová
Termín: 05/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Přidělení

117/2011 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1647/4 o výměře 10 
m2 v k. ú. Přibyslav a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 05/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Záměr

118/2011 Rada města Přibyslav schvaluje výjimku z počtu dětí ve třídách Mateřské školy Přibyslav ve 
školním roce 2011–2012 dle přílohy k jednání.
Odpovědnost: Miloslava Pospíchalová
Termín: 05/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Mateřská 
škola

119/2011 Rada města Přibyslav souhlasí s uvolněním částky 47.175 Kč z vázané fi nanční rezervy 
KZMP (128.700 Kč) na pokrytí doplatků energií za rok 2010.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
                            Zdeňka Valnerová
Termín: 05/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Kulturní 
zařízení

120/2011 Rada města Přibyslav schvaluje znění standardu č. 9 – Personální a organizační zajištění 
sociální služby a standardu č. 10 – Profesní rozvoj pracovníků.
Odpovědnost: Marti  na Veselá, DiS.
Termín: 05/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Pečovatelská 
služba

121/2011 Rada města Přibyslav projednala Pravidla postupu při pořizování změn či úprav platného 
územního plánu města Přibyslav a postupuje je ke schválení Zastupitelstvu města Přibyslav.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 06/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Obecní 
legislativa

122/2011 Rada města Přibyslav neschvaluje navýšení ročního limitu množství pro ukládání 
slévárenských písků pro akciovou společnost ŽĎAS.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 05/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Rozpočet

123/2011 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření darovací smlouvy ve výši 20.000 Kč mezi městem 
Přibyslav (obdarovaný) a paní Augustinou Spilkovou (dárce).
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 05/2011
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

124/2011 Rada města Přibyslavi schvaluje použití znaku města v propagačním materiálu akce 
Vysočina pionýrským oddílům 2011 a s poskytnutím 15 ks propagačních materiálů města.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 05/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Různé

125/2011 Rada města Přibyslav bere na vědomí souhrnnou zprávu o přijímání a vyřizování stížností 
a petic za rok 2010.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 11. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

126/2011 Rada města Přibyslav souhlasí s přistoupením ke společnému projektu několika obcí Svazku 
obcí Přibyslavska na digitalizaci povodňového plánu a místního rozhlasu.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 05/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

PRAVIDLA VYDÁVÁNÍ 
PŘIBYSLAVSKÉHO 
OBČASNÍKU

1. Periodikum Přibyslavský občasník vydává a ze svého 

rozpočtu fi nancuje město Přibyslav, ve smyslu záko-

na § 97 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, vydávání 

se dále řídí tiskovým zákonem 46/2000 Sb.o právech 

a povinnostech při vydávání periodického tisku. Toto 

periodikum slouží k informování veřejnosti o činnosti 

orgánů obce a záležitostech majících vztah k městu 

Přibyslav.

2. Přibyslavský občasník vychází zpravidla jednou měsíč-

ně. V případě potřeby je možné zařazovat mimořádná 

čísla anebo naopak nahradit dvě čísla jedním dvojčís-

lem.

3. V Přibyslavském občasníku se zveřejňují jednak pří-

spěvky vydavatele, jednak příspěvky jiných organizací, 

institucí, sdružení či jednotlivců.

4. Příspěvky se zveřejňují bezplatně, a to tehdy, pokud 

splňují následující kritéria:

a) Text musí být odevzdán do termínu uzávěrky.

b) Text se musí bezprostředně týkat Přibyslavi nebo 

jejího blízkého okolí, např. obcí, které patří do 

Svazku obcí Přibyslavska.

c) Rozsah textu je maximálně 1 strana A4 napsaná 

běžným písmem + přiměřený počet fotografi í.

d) Texty delší než 1 strana budou děleny do více čísel 

nebo vráceny autorovi ke zkrácení. O uveřejnění 

delších textů a sérií textů na jedno téma rozhoduje 

Redakční rada Přibyslavského občasníku.

e) Nebudou uveřejňovány texty, jimiž jsou porušo-

vány zákony ČR či autorská práva, texty urážlivé, 

odporující dobrým mravům či jinak nevhodné.

f) Texty, jejichž primárním cílem je propagace po-

litických stran a jejich idejí, budou zveřejňovány 

pouze v době volebních kampaní a budou zpo-

platněny. I pro ně však platí ustanovení bodu e).

e) Nebudou uveřejňovány texty anonymní.

U kritického příspěvku má kritizovaná strana právo na 

zveřejnění odpovědi. Reakce na odpověď kritizované 

strany však již zveřejňovány nebudou, aby se tak zame-

zilo vleklým diskusím či osobním soubojům na stránkách 

Přibyslavského občasníku. Případnou výjimku může 

v opodstatněných případech povolit Redakční rada 

Přibyslavského občasníku nebo odpovědný zástupce 

vydavatele.

5.  Inzeráty se zveřejňují za úhradu, pokud je to prosto-

rově možné. Po obsahové stránce nesmí být inzerce 

v rozporu s platnými zákony a s dobrými mravy. Ceník 

inzerce je zveřejněn na webových stránkách města 

Přibyslav ve složce Ceníky.

6.  Na redakční přípravě, výrobě a distribuci Přibyslav-

ského občasníku se podílejí následující subjekty:

a)  Redakční rada

b)  Odpovědný zástupce vydavatele

c) Šéfredaktor

7.  Redakční rada:

– zodpovídá za vydání a distribuci jednotlivých čísel 

Přibyslavského občasníku

– pravidelně se schází nejdéle 4 dny po uzávěrce

– shromažďuje příspěvky, provádí korektury, pře-

pisy, příp. úpravy, kompletuje všechny příspěvky 

a inzerci, fotodokumentaci
Mgr. Jan Štefáček
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–  schvaluje nové stálé rubriky a nové seriály

–  rozhoduje o zveřejňování jednotlivých příspěvků 

v případě, kdy jsou pochybnosti o tom, zdali příspě-

vek splňuje kritéria pro zveřejnění a je pro Přibyslavský 

občasník vhodný

–  přichází s náměty na vylepšení obsahové či grafi cké 

stránky časopisu, jeho atraktivity pro čtenáře či jeho 

distribuce

– schvaluje harmonogram uzávěrek a termínů vydání

–  redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky krátit 

a upravovat.

8.  Odpovědný zástupce vydavatele:

–  odpovědným zástupcem vydavatele je starosta města 

Přibyslav

–  povoluje zahájení tisku jednotlivých čísel Přibyslavské-

ho občasníku

–  jeho rozhodnutí nahrazují rozhodnutí Redakční rady 

Přibyslavského občasníku v případech, kdy je třeba 

neodkladně rozhodnout a nelze čekat do nejbližšího 

zasedání Redakční rady Přibyslavského občasníku

–  jeho názor je rozhodující v případech, kdy Redakční 

rada Přibyslavského občasníku není schopna dospět 

ke shodě.

9.  Šéfredaktor Přibyslavského občasníku

–  navrhuje složení Redakční rady Přibyslavského občas-

níku, kterou jmenuje Rada města Přibyslav

–  vykonává práci editora – to znamená: shromažďuje 

příspěvky, upravuje je po stránce jazykové, stylistické, 

redakční a technické, doplňuje je fotografi emi a ostat-

ními přílohami a rozmisťuje je do jednotlivých rubrik

–  komunikuje s přispěvateli a inzerenty, tlumočí poža-

davky inzerentů, resp. přispěvatelů grafi kovi, urguje 

zaslání chybějících příspěvků či podkladů

–  je zodpovědný za včasné předání kompletních pod-

kladů pro tisk grafi kovi (zeditované texty seřazené 

v rámci jednotlivých rubrik, obrazové přílohy doplně-

né seznamem s popiskami a umístěním, požadavky na 

speciální grafi ckou úpravu)

–  před zahájením tisku posílá číslo ke schválení odpo-

vědnému zástupci vydavatele

–  během předtiskové přípravy komunikuje s grafi kem 

a operativně řeší veškeré zjištěné problémy a kompli-

kace

–  připravuje podklady pro fakturaci inzerce.

10. Odvolacím orgánem v případě nezveřejnění, či úpra-

vy příspěvku dle článku 4 bodu a) až f) je Rada města 

Přibyslav.

11 Odesílání povinného výtisku a distribuci jednotlivých 

čísel na obce zajišťuje sekretariát vydavatele.

Pravidla vydávání Přibyslavského občasníku byla schvá-

lena usnesením Rady města Přibyslav č. 6/2011 ze dne 

26. 1. 2011 a nabývají účinnosti dne 26. 1. 2011.

127/2011 Rada města Přibyslav schvaluje zadání projektové dokumentace na regeneraci 
cestní sítě na hřbitově v Přibyslavi fi rmě DRUPOS – PROJEKT v. o. s. , Příčná 260, 
580 01 Havlíčkův Brod, IČ 13585029. Cena díla je 67.100 Kč, bez DPH.
Smlouvu je možné podepsat až po schválení rozpočtového opatření, kterým 
bude cena díla zařazena do rozpočtu města Přibyslav na rok 2011.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
                            Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 06/2011
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, proti 1, zdržel se 1.

Výběrové 
řízení

128/2011 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek ke smlouvě č. 31/2010 s fi rmou 
DRUPOS – PROJEKT v. o. s. , Příčná 260, 580 01 Havlíčkův Brod, 
IČ 13585029 na „Rekonstrukci Mateřské školy Tyršova ul.“. Navýšení ceny 
díla je 18.000 Kč, bez DPH.
Dodatek je možné podepsat až po schválení rozpočtového opatření, kterým 
bude navýšení ceny díla zařazeno do rozpočtu města Přibyslav na rok 2011.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
                            Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 06/2011
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Smlouva

129/2011 Rada města Přibyslav schvaluje veřejnoprávní smlouvu o řešení přestupků 
mezi městem Přibyslav a městem Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57, 580 61 
Havlíčkův Brod, IČ 00267449.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

130/2011 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene 
k pozemku ve vlastnictví města Přibyslav parc. č. 1696/15 v k. ú. Přibyslav 
mezi městem Přibyslav a společností ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 
874/8, IČ 24729035.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 06/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

131/2011 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o 
zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví města Přibyslav parc. 
č. 2150/2, 532/12, 532/13, 532/4, 532/3, 532/9, 16/3 a 2266 v k. ú. Dolní 
Jablonná mezi městem Přibyslav a společností ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ 24729035.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 06/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

132/2011 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby k pozemkům ve vlastnictvím 
města Přibyslav parc. č. 951/4, 951/8, 951/25, 951/27, 954/1, 955/17, 
964/9 a 964/29 v k. ú. Přibyslav mezi městem Přibyslav a společností VČP 
Net, s. r. o., Hradec Králové, Pražská třída 485, IČ 27495949.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 06/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

133/2011 Rada města Přibyslavi schvaluje bezúplatný pronájem dětského hřiště 
za sportovní halou dne 11. 6. 2011 od 13:00 do 18:00 hod. České 
podnikatelské pojišťovně, zastoupené paní Kudovou, Tržiště 549, 582 22 
Přibyslav za účelem uskutečnění dětského dne. Zároveň souhlasí se 
zapůjčením tří kusů laviček na tuto akci.
Odpovědnost: Martin Kamarád
                            Ing. Ludmila Benešová
Termín: 06/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Pronájem

134/2011 Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 208 v domě s pečovatelskou 
službou Přibyslav, Tržiště 251 manželům Haně a Břetislavu Kroulíkovým, 
bytem Holandská 1393, Moravská Třebová. Nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou. Výše nájemného je stanovena na 20 Kč za 1 m2 
s možností navýšení ceny nájmu o míru infl ace vyhlášené ČSÚ.
Odpovědnost: Bc. Hana Pelikánová
Termín: 05/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Přidělení

135/2011 Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 2 v domě s pečovatelskou 
službou Přibyslav, Tržiště 240 paní Miladě Sokalové, bytem Dlouhá Ves 75. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Výše nájemného je 
stanovena na 20 Kč za 1 m2 s možností navýšení ceny nájmu o míru infl ace 
vyhlášené ČSÚ.
Odpovědnost: Bc. Hana Pelikánová
Termín: 05/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Omluva 
Omlouváme se čtenářům za mylnou infor-
maci. Na straně 4 v květnovém Přibyslav-
ském občasníku se nejednalo o Usnesení 
Zastupitelstva města Přibyslav ze dne 6. 4. 
2011, ale o Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 6. 4. 2011. 

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 25. 5. 2011
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136/2011 Rada města Přibyslav schvaluje koupi kopírky RICOH Afi cio MP C2051AD.
Odpovědnost: Jiří Koudela
                            Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 06/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Koupě

137/2011 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 
1647/1 o výměře 5 m2 v k. ú. Přibyslav a rozhoduje záměr obce vyvěsit na 
úřední desce po dobu 15 dnů.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 06/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Záměr

138/2011 Rada města Přibyslav souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových 
prostor mezi Základní školou Přibyslav a Speciálně pedagogickým centrem, 
U Trojice 2104, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 70838593.
Odpovědnost: Mgr. Luděk Ježek
Termín: 06/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Základní 
škola

139/2011 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření Mateřské školy Přibyslav o hlavních 
školních prázdninách v době od 15. 8. do 31. 8. 2011.
Odpovědnost: Miloslava Pospíchalová
Termín: 15. – 31. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Mateřská 
škola

140/2011 Rada města Přibyslav schvaluje ceník inzerce v Přibyslavském občasníku 
od 1. 7. 2011 dle přílohy k jednání a ruší k 30. 6. 2011 ceník inzerce 
v Přibyslavském občasníku, schválený usnesením Rady města Přibyslav 
č. 56/2010 ze dne 10. 3. 2010.
Odpovědnost: Zdeňka Valnerová
Ing. Zdeňka Teclová
Termín: od 1. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Obecní 
legislativa

141/2011 Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí fi nančního daru ve výši 5.000 Kč 
panu Milanu Klementovi, Niklfeldova 451, 582 22 Přibyslav na konání 
celorepublikové soutěže „O pohár města Přibyslav“ na letišti v Přibyslavi, 
ve dnech 3. – 5. 6. 2011.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 05/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Rozpočet

142/2011 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlášení mimořádné nabídkové akce, 
dle přílohy k jednání, pro připojení nových uživatelů kabelové televize a 
internetu na síť TKR Přibyslav.
Odpovědnost: Jiří Koudela
Termín: 05/20011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

143/2011 Rada města Přibyslav schvaluje rozšíření veřejného osvětlení v souběhu 
s investiční akcí ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV-Podmokly, postupuje 
Zastupitelstvu města Přibyslav ke schválení v rozpočtovém opatření 
(přípravné práce), případně k zařazení do rozpočtu města Přibyslav na rok 
2012 (stožáry).
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
                            Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 12/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

144/2011 Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí fi nančního daru ve výši 3.000 Kč 
panu Janu Krejčímu ml., Havlíčkova 261, 582 22 Přibyslav na konání 
celorepublikové soutěže „Ikaros 2011 – Raketové klání“ ve dnech 3.–5. 6. 2011.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 05/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

145/2011 Rada města Přibyslav doporučuje vyhovět žádosti Ministerstva vnitra České 
republiky, odboru azylové a migrační politiky, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 
7 a poskytnout integrační byt č. 2 na adrese Přibyslav, Bechyňovo náměstí 
41 o velikosti 1 + 0 pro integraci přesídlence z Barmy a předkládá žádost 
Zastupitelstvu města Přibyslav k rozhodnutí.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 06/2011
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Různé

146/2011 Rada města Přibyslav schvaluje program 7. veřejného zasedání 
Zastupitelstva města Přibyslav dne 15. 6. 2011.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 15. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Pokračování ze str. 7 Dopravní omezení 
v době přibyslavské 
pouti
V souvislosti s konáním tradiční přibyslavské pouti 

ve dnech 25. 6.–26. 6. 2011 dojde v centru našeho 

města k omezení dopravního provozu.

Od středy 22. 6. 2011 od 12:00 hod. do pondělí 

27. 6. 2011 do 10:00 hod. bude uzavřen prostor 

Bechyňova náměstí před radnicí, část ulice Havlíč-

kova po křižovatku Havlíčkova – Příkopy a prostor 

autobusového nádraží, jehož stanoviště budou 

přesunuta do prostoru před bývalou restaurací „Na 

Růžku“. Od pátku 24. 6. od 12:00 hod. do pondě-

lí 27. 6. do 10:00 hod. bude uzavřena silnice I/19 

Žďár nad Sázavou–Havl. Brod v úseku od zámku 

po křižovatku Tyršova x Hesovská. Objížďky budou 

po dobu uzavírek vedeny ulicemi Česká, Příkopy, 

Pecháčkova, Tržiště a Gen. Luži a budou označe-

ny dopravními značkami. Pouťové atrakce budou 

umísťovány v prostoru Bechyňova náměstí od pon-

dělí 21. 6. 2011 tak, aby až do provedení uzavírky 

nebránily provozu. Doufáme, že výše navržená 

opatření přijmete s pochopením a v hojném počtu 

navštívíte letošní přibyslavskou pouť. 

Ing. Josef Moštěk, tajemník MÚ

Rybářské lístky – 
upozornění občanům – 
změna od 1. 7. 2011.

Na základě změny zákona č. 99/2004 Sb., 
o rybníkářství, výkonu rybářského práva, 
rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných 
zdrojů a o změně některých zákonů (zákon 
o rybářství), v platném znění, je přesunuta 
kompetence k vydávání rybářských lístků 
z obecních úřadů obcí s rozšířenou působností 
na obecní úřady obcí s pověřeným obecním 
úřadem. 

Od 1. 7. 2011 bude tedy rybářské lístky 
vydávat pověřený obecní úřad, kterým je 
také MÚ Přibyslav. Tato změna se dotkne 
všech občanů obcí a městysů, které jsou 
v územním obvodu pověřeného obecního 
úřadu Přibyslav, tedy: Dlouhá Ves, Havlíčkova 
Borová (Peršíkov, Železné Horky), Modlíkov, 
Olešenka, Přibyslav (Česká Jablonná, Dobrá, 
Dolní Jablonná, Hřiště, Poříčí, Ronov nad 
Sázavou, Utín), Stříbrné Hory, Žižkovo Pole 
(Macourov).  

 Ing. Ludmila Řezníčková, vedoucí OŽP

Mgr. Jan Štefáček
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Vážení čtenáři, 
v dnešním čísle Přibyslavského občasníku se máte možnost seznámit s ranou péčí. Jak už z názvu 
vyplývá, jedná se o službu, která je poskytována v počátku určité sociální situace, v tomto případě 
pomáhá rodinám pečující o miminko po předčasném či těžkém porodu, dále rodinám s postižený-
mi dětmi. O tom, jak je tato služba potřebná, ví nejvíce ti, kteří se s ní setkali.   

V případě dotazů ohledně sociálních služeb můžete kontaktovat odbor sociální péče Městské-
ho úřadu v Přibyslavi. 

Mgr. Eva Pospíchalová, tel. 569 430 817

OBL A S TNÍ C HARI TA HAVLÍČ KŮ V BROD

PROJEKT: STŘEDISKO R ANÉ PÉČE
Raná péče je komplexní pomoc rodinám, které pečují 

o miminko po předčasném nebo těžce probíhajícím po-

rodu, je pomoc rodinám dětí se zdravotním postižením 

a ohroženým ve zdravém vývoji. Jedná se o terénní služ-

bu (doplněnou ambulantními službami) poskytovanou 

dítěti a jeho rodičům v rozmezí od narození do max. 7 let 

věku. Veškeré poskytované služby jsou bezplatné.

Hlavní aktivitou je návštěvní služba v rodině dítěte. 

Spočívá v odborném vedení a  pomoci rodičům při vý-

chově a správné stimulaci jejich dítěte v zájmu zajištění 

co nejintenzivnějšího rozvoje a optimalizace daných 

individuálních schopností dítěte. Další aktivitou je kva-

lifi kované poradenství v oblasti  speciálně pedagogické, 

psychologické a sociálně právní.  Poskytnout rodičům 

ucelené a srozumitelné informace o charakteru postižení 

nebo onemocnění jejich dítěte. Nedílnou součástí služeb 

střediska rané péče je poskytování terapií v psychorela-

xační místnosti (muzikoterapie, aromaterapie, masáže 

dětí a kojenců, bazální stimulace, orofaciální  stimulace, 

výživové poradenství, rodinné poradenství) a v reha-

bilitační místnosti (pohybová stimulace, cvičení rodičů 

s dětmi, léčebný tělocvik). Velmi žádanou službou je 

půjčovna stimulačních, rehabilitačních a didaktických 

pomůcek, výukových  programů a literatury.  

Středisko rané péče poskytuje své služby od 1. 7. 

2002 a jeho region působnosti je  Havlíčkobrodsko, 

Humpolecko, Pelhřimovsko, Ledečsko, Chotěbořsko, 

Světelsko a Jihlavsko. 

Kontakt: 

PhDr. Irena Salaquardová, 

vedoucí Střediska rané péče  

Horní 3118  

580 01 Havlíčkův Brod 

tel.: 569 421 063, mobil: 777 736 06

e-mail: ranapece@charitahb.cz 

www.hb.charita.cz

Chcete nás podpořit?
číslo účtu: 2767340237/0100 KB, var. symbol: 90
Děkujeme!

Podmínky poskytování 
slev na užívání kabelové 
televize a internetu
do 13.6.2011 do 8.7. 2011
A. Poskytnutí slevy na zřízení přípojky kabelové televize
Občanům v Přibyslavi, Dobré, Keřkova, Ronova nad Sázavou, 

Poříčí, České Jablonné a  Dolní Jablonné, kteří mají zaveden ka-

bel kabelové televize do domu, bytu, chodby, sklepa a objednají 

si zřízení přípojky kabelové televize ve výše uvedeném termínu 

bude poskytnuta sleva: 

ANALOG

1. Ve výši 1 200 Kč z ceny za připojení jedné uživatelské pří-

pojky k televiznímu kabelovému rozvodu, která činí 3 700 Kč 

včetně DPH, to znamená., že zákazník uhradí pouze 2 500 Kč 

včetně DPH.

DIGITÁL + ANALOG ZDARMA

2. Ve výši 2 200 Kč z ceny za připojení jedné uživatelské pří-

pojky k televiznímu kabelovému rozvodu, která činí 3 700 Kč 

včetně DPH, to znamená., že zákazník uhradí pouze 1 500 Kč 

včetně DPH.

Poskytnutí slevy na zřízení kabelové televize a současné 
zavedení Internetu 

DIGITÁL + ANALOG ZDARMA + INTERNET

Občanům v Přibyslavi, Dobré, Keřkova, Ronova nad Sázavou, 

Poříčí, České Jablonné a  Dolní Jablonné, kteří mají zaveden ka-

bel kabelové televize do domu, bytu chodby, sklepa a objednají 

si zřízení přípojky kabelové televize ve výše uvedeném termínu 

bude poskytnuta sleva:

Ve výši 3 490 Kč z ceny za připojení jedné uživatlské přípojky 

k televiznímu kabelovému rozvodu, která činí 3 700 Kč 

+ 1 190 Kč modem. Celkem 4 890 Kč včetně DPH, to znamená 

že zákazník uhradí pouze 1 400 Kč včetně DPH.

B. Poskytnutí slevy při zavedení internetu
Tato akce se vztahuje na všechny zákazníky, kteří již mají uzavře-

nou smlouvu s městem Přibyslav na užívaní kabelové televize – 

ANALOG, to znamená i na klienty z obcí Stříbrné Hory, Žižkovo 

Pole, Macourov a Olešenka.

Zákazníkům bude poskytnuta sleva:

ve výši 1 070 Kč z ceny za připojení internetu, která činí 

1 190 Kč včetně DPH, to znamená, že zákazník uhradí pouze 

120 Kč včetně DPH.

C. Poskytnutí slevy na nákup SET-TOP-BOXu – přechod 
na digitální vysílání
Tato akce se vztahuje na všechny zákazníky, kteří již mají uza-

vřenou smlouvu s městem Přibyslav na užívání kabelové tele-

vize – ANALOG, to znamená i na klienty z obcí Stříbrné Hory, 

Žižkovo Pole, Macourov a Olešenka. Zákazníkům bude poskyt-

nuta sleva: ve výši 2 000 Kč z pořizovací ceny SET-TOP-BOXu 

Arion AC-2410 VHD PR  3 216 Kč včetně DPH, to znamená, 

že zákazník uhradí pouze 1 216 Kč včetně DPH za SET-TOP-BOX 

a 460 Kč za Dekódovací kartu CONAX.

!!!!! Akce na nákup SET-TOP-BOXu platí pouze do vypro-
dání zásob !!!!!

akční cena 
včetně DPH

běžná cena 
včetně DPH

Sleva včetně 
DPH

Připojení 

analogové 

TV

2 500,00 Kč 3 700,00 Kč 1 200,00 Kč

Připojení 

digitální TV

1 500,00 Kč 3 700,00 Kč 2 200,00 Kč

Připojení 

digitální TV 

a internetu

1 400,00 Kč 4 890,00 Kč 3 490,00 Kč

Připojení 

internetu

120,00 Kč 1 190,00 Kč 1 070,00 Kč

Nákup SET-

TOP-BOXu

1 216,00 Kč 3 216,00 Kč 2 000,00 Kč

Bližší informace: Jiří Koudela

Kontakt: 569 430 832, 602 236 677, koudelaj@pribyslav.cz

Plavání dětí a kojenců 

Hipoterapie

Rehabilitační místnost

Arteterapie
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Zprávy ze školy
Měsíc květen je předposledním měsícem školního 
roku, a tak žáci fi nišují, aby vylepšili své známky na 
závěrečné vysvědčení. Probíhá také řada okresních 
a krajských soutěží, kterých se naši žáci zúčastňují 
a v nichž dosahují dobrých výsledků. Květen a čer-
ven je také čas školních výletů. Zde děti poznávají 
zajímavé krásy přírody, památky a provozují různé 
sportovní aktivity.

Začátkem měsíce žáci čtvrtých tříd skládali závě-
rečné testy z dopravní výchovy a páté třídy se ve 
spolupráci s dopravní policií a místním oddělením 
policie zúčastnily bezpečnostní dopravní akce. Při 
ní se sledovalo dodržování rychlosti v obci a tech-
nický stav vozidel. Za dobrou organizaci děkuji veli-
teli místního oddělení.

Osmé třídy navštívily Úřad práce v Havlíčkově 
Brodě a 4. a 8. třídy absolvovaly další část z dlou-
hodobého programu pana Mokrejše, tentokrát na 
téma právní vědomí a prevence sociálně patologic-
kých jevů.

Škola uspořádala za vedení paní učitelky M. Lin-
kové pro žáky druhého stupně a přibyslavskou ve-
řejnost zájezd do Českých Budějovic na divadelní 
představení Tom Sawyer.

Paní učitelky M. Zichová a Z. Klímová zorganizo-
valy tradiční sbírku pro boj s rakovinou „Květinový 
den“.

Ekozprávy 
ze ZŠ Přibyslav
Ve středu 11. května 2011 se naše škola přidala k celo-

státní kampani Ligy proti rakovině Praha a zúčastnila se 

XV. ročníku celonárodní květinové sbírky pod názvem 

Český den proti rakovině. Žákům devátých tříd za dopro-

vodu bývalých žáků školy se během dne podařilo prodat 

776 kusů oranžových květů měsíčku zahradního, tento-

krát s fi alovou stuhou, a přispět tak částkou 17 158 Kč 

na výzkum a prevenci boje s rakovinou. Heslem letošního 

ročníku bylo „Každý svého zdraví strůjcem“ – výzva pro 

nás všechny, abychom věnovali čas a pozornost svému 

zdraví a nezapomínali na pravidelné prohlídky. Všem, 

kteří peněžním darem při sbírce přispěli, děkujeme.

Žáci II. stupně také navštívili pod vedením pana 
učitele A. Čapka Vídeň a 9. třída podnikla exkurzi 
k Velkému Dářku.

Ze soutěží, kterých se naše škola zúčastnila, je tře-
ba připomenout okrskové kolo Všeználka pro 5. třídy 
a fotbalový turnaj McDonald’s Cup pro žáky I. stup-
ně. Tentokrát chlapci v obou kategoriích obsadili 
5.–8. místo v okresním kole.

Velkého úspěchu dosáhli na atletické soutěži ve 
Světlé nad Sázavou Marek Holcman, který ve skoku 
vysokém vyhrál výkonem 165 cm, a David Halík, 
jenž obsadil 2. místo v běhu na 1 500 m. Je vidět, 
že atletický kroužek a nové sportovní hřiště začínají 
nést své ovoce.

Žákyně ze zdravotnického kroužku byly sedmé 
v okresním kole zdravotní soutěže.

Taneční kroužky školní družiny se umístily na 
soutěži ve Žďáře nad Sázavou na předních místech 
s právem postupu do celostátního kola.

Pro 2.–3. třídy je připraveno školní kolo Malé pří-
rodovědné soutěže.

Dále proběhla výstava prací dětí ze školní družiny 
a školního klubu a divadelní představení O Měsíčníku, 
Slunečníku a Větrníku.

Na závěr mi dovolte všem úspěšným reprezen-
tantům školy popřát mnoho dalších úspěchů na 
sportovním i uměleckém poli.

Mgr. Luděk Ježek, ředitel ZŠ Přibyslav 

VÍDEŇ 2011 
V pondělí 2. května 2011 jsme navštívili hlavní město Rakouska – Vídeň. Po dlouhé cestě autobusem se zastávkou 
v Hatích jsme konečně vystoupili v centru Vídně. Naše putování po památkách jsme začali u radnice, poté jsme navštívili 
například Dóm sv. Štěpána, budovu Parlamentu, Hofburg, Burgtheater a Vídeňskou operu. Dále nás autobus odvezl 
k Hundertwasserhausu, kde jsme si mohli koupit nějaké suvenýry. Na závěr této akce jsme se šli pobavit do zábavného 
cenra Práter, kde jsme mohli navštívit spoustu zábavných atrakcí včetně Vídeňského kola.

Za účastníky zájezdu:  Tereza Kvasničková, Marie Křesťanová, Petra Števuljaková, Andrea Tachovská

Skládanka z dojmů ze zájezdu 
do Českých Budějovic 
aneb 
Můj první výlet se ZŠ Přibyslav 
s paní učitelkou 
Monikou Linkovou 

(Daniel Šafařík 7. A)

Dne 10. května jsme se zúčastnili výletu do Českých 
Budějovic – do Jihočeského divadla na představení Tom 
Sawyer. (Adéla Čeloudová, Markéta Šťastná, Natálie 
Sobotková – 7.A)

Počasí nám přálo, a tak se výlet stal dokonalým. (Pavlína 
Pometlová – 7.A)

Vyrazili jsme ráno v 7. 30 hod. Cesta byla dlouhá. Jeli jsme 
přes 2 hodiny autobusem. Když jsme dojeli do Českých 
Budějovic, šli jsme na divadelní představení Tom Sawy-
er. Bylo to zábavné. (Jakub Zich, Štěpán Šmíd, Ondra 
Mareš – 8.A)

Návštěva divadla byla jednou z nejhezčích aktivit, co jsme 
během dne zažili. (Hanka Fulierová, Lucka Schaff erhan-
sová – 8.B)

Tož nevídaný zážitek z Malého divadla v Č.B. na před-
stavení Tom Sawyer. Tento příběh byl pojat moderně 
a hudebně. Vysvětlivky: Č.B. = České Budějovice. (Jakub 
Adam, Adam Mikulinec, Tomáš Málek, Lukáš Pazderka 
– 8.A)

Nejvíce se mi líbilo divadlo. (Maruška Škrdlová – 8.B)

Málem jsem ohluchnul, ale to je jedno. (Honzík Havlík 
– 8.A)

Byli jsme v divadle, bylo to tam velmi krásné. Hráli tam 
Toma Sawyera, bylo to velmi srandovní. A poté, co diva-
dlo skončilo, jsme šli na Černou věž, která měří 72 a čtvrt 
metru a nahoru vedlo 225 schodů. (Za Ronováky Jakub 
Klement – 7.A)

Z věže byl pěkný rozhled na největší čtvercové náměstí 
v Česku. Na náměstí stojí Samsonova kašna, také největ-
ší u nás. (Hanka Fulierová a Lucka Schaff erhansová – 
8.B)

Nahoře z věže jsem viděla zámek Hluboká a jadernou 
elektrárnu Temelín. (Pavlína Pometlová – 7.A)

Když jsme slezli dolů, tak jsme měli rozchod na náměstí. 
Všichni se rozešli do různých obchodů. (J. Zich, Š. Šmíd, 
O. Mareš – 8.A)

Pak jsme jeli do Schwarzenberské hrobky u Třeboně. Vy-
slechli jsme tragické příběhy lidí, kteří jsou tam pohřbeni. 
Rakve byly dvojité. Poslední pohřeb byl uskutečněn ko-
lem roku 1940. (Jana Pokorná, Jirka Venc, Marek Holc-
man a Dominik Zvolánek – 9.B)

Cestou nazpátek jsme se zastavili v Třeboni, navštívili 
hrobku Schwarzenbergů a místo v 16.00 jsme se vrátili 
v 18.30. (H. Havlík – 8.A)

Byl to krásný výlet. (napsal Václav Krejčí – 8. A) Sranda 
byla všude, žádná nuda. (dodal k tomu Daniel Šafařík 
– 7.A)

Skládanku poskládala a na vedoucí zájezdu si hrála

Mgr. Monika Linková

Děti z kroužku Otakárek pozvaly seniory v rámci mezi-

národního projektu Příroda mostem mezi generacemi na 

výlet do pelhřimovského Muzea rekordů a kuriozit. Výle-

tu se zúčastnilo celkem 18 seniorů a 21 žáků přibyslavské 

školy. Společně si mohli prohlédnout nejen botu největ-

šího Čecha, nejdelší pletenou šálu, nejmenší pomlázku 

upletenou z osmi kocouřích vousů, ale také přibyslavský 

městský znak, který má své stálé místo v 5. patře muzea 

a je součástí ukázky největší sbírky městských znaků vy-

robených z odpadových materiálů. V expozici Zlaté čes-

ké ručičky bylo možné obdivovat neuvěřitelné výrobky 

ze sirek a sirkových hlaviček.

Děkujeme paní Martě Peřinové ze zahradnictví Grič za 

darované sazenice zeleniny na školní zahradu!

Marie Zichová, koordinátorka EVVO na ZŠ Přibyslav



ZUŠ Přibyslav přijme 
nové žáky

 do výuky hry na akordeon 
a zobcovou fl étnu (později 
příčná fl étna, klarinet, 

saxofon).
Kontakt  osobně v ZUŠ Přibyslav 

nebo tel. ZUŠ 725 402 687,
 p. uč. Novák 605 484 308 

(dechové nástroje)
sl. uč. Baštová 603 200 338 

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

KONCERTY ŽÁKŮ,
 které se budou konat

 ve čtvrtek 16. a 23. června 2011 
v 16.00 hodin 

v sále Kulturního domu Přibyslav

KVC HARMONIE – KLUB DĚTÍ 
A MAMINEK V PŘIBYSLAVI
Milé maminky, tatínkové, babičky, dědečkové, tety i ostatní,

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

Děti tu poznají nové kamarády a také si vyzkouší, jaké je to pracovat a hrát si 
s ostatními. Společně cvičíme, zpíváme, 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 zkušenosti. 

A protože během roku organizujeme různé akce pro děti i rodiče, rádi mezi sebou uvítáme kohokoliv 
šikovného a aktivního s novými nápady.

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

U P O Z O R N Ě N Í
Upozorňujeme touto cestou rodiče 
dětí, které navštěvují MŠ Přibyslav, 

že Rada města Přibyslav na svém 
zasedání dne 25. května 2011 

schválila: 
„Rada města Přibyslav schvaluje 

UZAVŘENÍ 
Mateřské školy Přibyslav o hlavních 

školních prázdninách v době od 
15. 8. do 31. 8. 2011.“

(redakce PO převzala tuto z právu 
z Usnesení Rady města Přibyslav 

ze dne 25. 5. 2011)
 

Místní skupina Českého červeného 
kříže v Přibyslavi

Konečně máme za sebou první schůzku, která se konala v sobotu 

21. 5. v „Domečku – u maminek“. Najít vhodný termín nebyl jed-

noduchý úkol – dětičky jsou všechny hodně vytížené, mají mnoho 

vystoupení, soutěží…apod. Ale povedlo se!

První lekci jsme pojali jako seznamovací. Naučili jsme se základ-

ní části těla – přeci jen je dobré vědět, jak se která kost jmenuje! 

Zopakovali jsme si telefonní čísla, ukázali si několik druhů obvazů 

a polohování raněných. Stihli jsme si zahrát i hru. Příští setkání 
plánujeme na sobotu 18. 6. 2011, opět od 9.00 do 11.00 hodin 
před základní školou. Už teď se těšíme…

V květnu jsme navštívili s šikovnými děvčaty z místní základní 

školy mateřskou školu.

Dívky si nachystaly pásmo z oblasti první pomoci, dopravní 

výchovy, bylinek a jedovatých rostlin, prevence úrazů apod.

Máme tu opět vysoké teploty ……a opakování je matka moudrosti!
ÚPAL A ÚŽEH
Úpal je akutní stav mnohdy natolik závažný, že vyžaduje bezodkladnou první pomoc. Tento stav vzniká následkem 
pobytu v horkém silně nevětraném prostředí, kdy dochází k celkovému přehřátí organismu. Naproti tomu úžeh je stav, 
vznikající přímým působením slunečních paprsků na nepokrytou hlavu, a tím dochází k přehřátí mozkových obalů 
a jejich překrvení. 

Obecně by se dalo říci, že úpal i úžeh jsou akutními stavy vznikajícími z horka jako takzvaná celková tepelná poško-
zení a že k jejich vzniku dochází povětšinou v horkých letních měsících.

Příznaky úpalu a úžehu
Postižený má červené zbarvení kůže v důsledku zvýšeného pro-
krvení podkoží, horečku (i 40 stupňů Celsia), je malátný a unave-
ný, mohou se objevit i poruchy vědomí až bezvědomí, zrychlené 
a povrchní dýchání, zrychlení pulzu, pocení a možnosti poruchy 
zraku, případně zvracení.

První pomoc
Je-li to možné, okamžitě postiženého odvedeme z horkého pro-
středí, a to nejlépe do chladnější místnosti, podáváme vlažné zá-
baly (nebo sprchu), pomocí prostěradel můžeme provádět ak-
tivní chlazení postiženého. Pokud je postižený při plném vědomí, 
můžeme mu podávat i tekutiny, především pak minerální vody, 
a to například 1 litr těchto typů tekutin. Pokud má postižený 
horečku, může se mu podat 1 tableta Paralenu (u dětí: 125 mg 
čípek Panadol Baby). Pokud se zdravotní stav postiženého ne-
zlepšuje ani po uplynutí 1–2 hodin, přivoláme lékařskou pohoto-
vostní službu. Je-li postižený v bezvědomí, pak je nezbytné uložit 
ho do stabilizované polohy. Došlo-li u postiženého k zástavě 
dechu, provádíme umělé dýchání, došlo-li k zástavě srdeční čin-
nosti, okamžitě provádíme resuscitaci. V takovýchto závažných 
případech vždy trvale sledujeme životní funkce, přivoláme ne-
prodleně Záchrannou službu (155) a do jejího příjezdu posky-
tujeme první pomoc.

Za ČČK Jana Ledvinková a Ilona Loužecká
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Skautské středisko 
GOLIATH
Svojsíkův závod
V sobotu a v neděli 9. a 10. dubna 2011 se vydalo 11 
odvážných holek a kluků na Svojsíkův závod do Lipnice 
nad Sázavou. 

Kluci zvládli bez problému najít a splnit úkoly na všech 
stanovištích, večer zabojovat v noční hře a nakonec se 
umístit se ztrátou pouhého půl bodu na vítěze těsně za 
postupovými pozicemi.

Holky přes den sice bloudily a nepodařilo se jim dora-
zit na všechna stanoviště, večer už ale nezaváhaly ani na 
chvíli a staly se absolutními vítězkami noční hry.

Setkání posázavských 
vodníků
Na Ostrůvku v Poříčí se v sobotu 16. dubna 2011 kona-
lo vodnické setkání. Přijít za námi mohl každý. Opékali 
jsme buřty, jezdili na lodičkách a vyzkoušeli si spoustu 
věcí – střílení z praku, hledání medailí s detektorem kovu, 
rybolov, soví test, hod šiškou na hrnec a další. V soutěži 
O nejhezčího vodníka uspěli tito 3 účastníci: Honza 
Jindra (Přibyslav), Bára Brychtová (Žďár nad Sázavou) 
a Vašek Augustin (Přibyslav). Blahopřejeme.

Mimořádný volební sněm
Na sobotu 30. dubna 2011 byl na skautskou základnu 
DEAR v Přibyslavi svolán mimořádný volební sněm z dů-
vodu hluboké nespokojenosti s dosavadním vedením stře-
diska. Účast na sněmu byla hojná, vše proběhlo důstojně.

Výsledky voleb jsou následující: vedoucí střediska – 
Helena Hrnčířová, zástupce vedoucího střediska – Libor 
Jaroš, volení členové střediskové rady – Jarmila Málková, 
Karel Březina, Renata Tvrdíková, Petr Málek, členové 
revizní komise – Miroslava Mošťková, Růžena Krejčová, 
Šárka Benešová.

Nové vedení střediska si klade za cíl vrátit dobré jméno 
místní skautské organizaci.

Naše nejbližší aktivity
Na tábořišti u Železných Horek v současné době pracu-
jeme na vybudování skladovací kůlny, kterou budeme 
během táborů využívat jako zázemí pro kuchyň. Vše mu-
síme stihnout ještě do letních prázdnin.

Stejně tak jako každý rok pořádáme i letos dva běhy let-
ních skautských táborů – první od 1. do 9. července 2011, 
druhý od 9. do 17. července 2011. Ovšem ani potom nezů-
stane tábořiště opuštěné. Pronajímáme jej téměř do konce 
prázdnin jiným skautským a mládežnickým střediskům.

Na konci prázdnin pak pořádáme ve spolupráci s obcí 
Olešenka za podpory kraje Vysočina a KOUS Vysočina, 
o.s. rozloučení s prázdninami nazvané Vodní opičiny – 
vše proběhne 28. srpna 2011 přímo v Olešence. Podrob-
něji vás budeme včas informovat.

Těšíme se na vaši návštěvu.
Helena Hrnčířová

Dvorek a Uhry
Dle dvoreckých záznamů se první zmínka o Dvorku 
datuje do let 1422 až 1424 – na místě nynější Kolonky 
se nalezly při zemních pracích úlomky ze džbánu z této 
doby, které obsahovaly text: „...zde muoj nový dvorec 
jest, bože...“, pak následovala dvě nečitelná písmena, 
zřejmě iniciály majitele džbánu a kresba připomínající 
svým tvarem kalich. Dle bádání několika amatérských 
historiků se jednalo o džbán husitského hejtmana Jana, 
řečeného Bjelky. Tomuto hejtmanu byla také u Kolonky 
vysazena lípa „Smíření“, je zde instalována pamětní des-
ka a mohyla.

V první polovině 18. století byla nedaleko města Přiby-
slavi postavena panem Vojtěchem Ráčkem první dřevě-
ná chatka budoucí osady Dvorek. Chatku a pozemky si 
nejprve pronajal a posléze (r. 1747) odkoupil pan Urban 
Niklfeld ze sousední Dlouhé Vsi a začal na přilehlých po-
zemcích hospodařit. V polovině 19. století (r. 1859) zřídil 
Jan, vnuk Urbana Niklfelda, při polenské cestě hospodu 
(na místě dnešního stavení č.p. 401) a vedl malé hospo-
dářství, které po něm převzal jeho syn Josef. V roce 1913 
však hospoda vyhořela a po jejím opětném vystavění si 
ji od Františka Niklfelda na čas pronajal Viktor Dopita z 
Přibyslavi. Hospoda byla v prvorepublikovém období 
navštěvována obyvateli okolních obcí, jak české, tak 
i zejména německé národnosti. Poloha hospody v bezpro-
střední blízkosti lesa byla hojně navštěvovaným výletním 
místem. Společenská setkání bývala zpestřena nedělními 
odpoledními tanečními zábavami, prostor před budovou 
byl vybaven dřevěnou kuželkovou dráhou, hrála se zde 
ochotnická divadelní představení.  Pro Sdružení  čs. kato-
lické mládeže budovu koupil děkan P. A. Hornek a ministr 
vnitra V. Nosek. Budova začala sloužit jako prázdninové 
středisko katolické mládeže. Aby však mohla být k novému 
účelu využívána, muselo dojít k zásadnímu přebudování. 
Dřevěné štíty byly nahrazeny zděnými z cihel. Mansardo-
vá střecha s polovalbami, poskytla širší možnosti využití 

podlažní části objektu a byla zde umístěna lůžková část. 
V roce 1933 byla za pomoci místních řemeslníků přista-
věna kaplička sv. Ludmily. Zvon do kaple zapůjčila přiby-
slavská farnost. A na rozdíl od původní hostinské činnosti 
ožívá objekt (zejména v prázdninovém období) ruchem 
mládežnického života prodchnutého pochopitelně 
i pravidelnými náboženskými obřady a modlitbami. Dům 
byl využíván jako prázdninová exerciční osada katolické 
mládeže do roku 1941. V září roku 1942 byl do objektu 
přemístěn chlapecký internát ostravského salesiánského 
ústavu a byla zde zřízena první česká salesiánská kolonie. 
Po válce objekt užíval státní statek.

Současný život obyvatel Dvorka a Uher je postaven 
na činnosti osadního výboru a občanského sdružení 
Kolonka. Pravidelně od  roku 2003 zde probíhají kul-
turní festivaly, Dětské dny, pálení čarodějnic, sousedská 
předsilvestrovská posezení 30. 12., letní kina, také jsme 
káceli májku a od roku 2008 pořádáme Svatoludmilskou 
pouť. To vše za souhlasu a podpory rodiny Pohořelých, 
na jejichž pozemcích a v jejichž prostorech se tyto akce 
konají. Dvorek ani Uhry nemají společenské prostory pro 
jakoukoli spolkovou činnost. 

Naše akce navštívili:  ve dnech 14. 8.–16. 8. 2005 za-
vítal na návštěvu Dvorku ministr energií a přírodních 
zdrojů západoafrické Republiky Guine Bissau Eng. 
Setkání se podařilo uskutečnit ve spolupráci s Institutem 
mezinárodních vztahů v Praze, ministerstvem zahranič-
ních věcí a velvyslanectvím v Paříži. Rui de Araújo Gomes 
s manželkou Zezinha – Maria Jose Moura Araújo, dále 
předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
Miroslava Němcová s manželem, hlasatelka ČT 1 
Marcela Augustová s manželem a mnoho osobností z ob-
lasti vědy a kultury.

V této době žijeme díky pochopení Zastupitelstva měs-
ta Přibyslav výstavbou vodovodu a kanalizace, na kterou 
jsme čekali od padesátých let 20. století. Dvorek má také 
vlastní doménu www.dvorek.cz.

Mgr. Jiří Němec

Ze Svojsíkova závodu

Festivaly ve Dvorku

Svatoludmilská pouť
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United States Holocaust Memorial Museum iniciovalo 

na našem území projekt, který si bere za cíl sebrat co 

největší počet svědectví o násilí vykonaném na obyva-

telích za druhé světové války. Projekt má název „Zloči-

ny proti civilnímu obyvatelstvu během druhé světové 

války: oběti, svědkové, kolaboranti a pachatelé.“ 

United States Holocaust Memorial Museum je 

institucí pro dokumentaci a studium historie holo-

caustu a byla založena ve Washingtonu v roce 1980. 

Hlavním posláním muzea je rozšiřovat znalosti o holo -

caustu a uchovat památku na ty, kteří trpěli. 

Od roku 1996 se Oddělení pro orální historii 

v United States Holocaust Memorial Museum zabývá 

dokumentací svědectví nežidovských svědků o zloči-

nech a zvěrstvech spáchaných na civilním obyvatelstvu 

ve Francii, Německu, Itálii, Nizozemí, Litvě, Polsku, 

Ukrajině, Rumunsku, Moldavsku, Lotyšsku, Estonsku, 

České republice a v zemích bývalé Jugoslávie. V po-

slední době zahájilo muzeum dokumentaci i v Rusku a 

v Maďarsku. Vedoucím projektu na evropském území 

je Nathan Beyrak z United States Holocaust Memo-

rial Museum (Washington), koordinátorkou v České 

republice je paní Patrycja Bukalska, která má již zkuše-

nosti s dokumentací v Polsku a navíc ovládá český ja-

zyk. Svědectví jsou nahrávána na video a jsou uložena 

ve washingtonském muzeu, ale zůstávají k dispozici 

i na území daných států, které je mohou využít pro vý-

uku, studium a pro uchování paměti o vraždění a mu-

čení za války. Americké muzeum holocaustu oslovilo 

v naší republice několik institucí – Židovské muzeum, 

Ústav pro studium totalitních režimů, sdružení Post 

Bellum, které spolu s Českým rozhlasem a Ústavem 

pro studium totalitních režimů spravuje rozsáhlý 

archiv Paměť národa, dále Památník Terezín, Minis-

terstvo zahraničních věcí či Muzeum Vysočiny Hav-

líčkův Brod. Cílem je zdokumentovat očitá svědectví 

o perzekuci, zneužívání, týrání, krádežích, depor-

tacích, vraždách, masových vraždách a mučení 

židů během války – tj. na konkrétních případech 

ukázat, jak probíhal holocaust v určitých lokalitách 

Evropy. Svědectví se také mohou týkat pachatelů 

zločinů, jejich spolupracovníků z řad místních občanů 

a dalších obyvatel, kteří se přímo či nepřímo na zlo-

činech podíleli. 

V rámci projektu byly sice již shromážděny stovky 

nahrávek, každá nová výpověď však má svůj význam 

pro uchování paměti o hrůzách holocaustu. Projekt 

bude pokračovat tak dlouho, dokud bude možné 

nalézat očitá svědectví o tragickém období let 1939 

(resp. 1933) až 1945.  Příležitost zachytit jedinečné 

důkazy o zločinech mizí každým dnem. Naléhavě pro-

to žádáme každého, kdo zažil druhou světovou válku 

a stal se očitým svědkem nějakého zločinu či nelidské-

ho zacházení a perzekuce židů na našem území, aby 

se odvážil promluvit a přenechat své vzpomínky pro 

další generace našich občanů, kteří holocaust nezažili 

a – pevně věříme – ani již nikdy nezažijí. 

Obrátit se můžete na Muzeum Vysočiny Havlíčkův 
Brod: Alena Jindrová, tel: 737 851 923, e-mail: jindrova.
hb@gmail.com. Rádi vám zodpovíme jakékoli dotazy. 

Alena Jindrová

SVĚDECTVÍ O NÁSILÍ 
ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

 Prosíme Vás také naléhavě, abyste se pokusili zamyslet, zda ve Vašem okolí nemůže být někdo, kdo 

danou dobu a její tragické stránky zažil, a jak vlastně probíhal holocaust v našem regionu a v nejbližším 

okolí. Šest miliónů mrtvých mělo svá jména, své příběhy a své tváře. Jen díky těmto příběhům je možné se 

přiblížit k tomu, co holocaust znamenal, a uvědomit si, že jeho dědictví neseme až do dnešních dnů. Své 

poznatky, archivní materiály, fotodokumentaci či výpovědi můžete osobně předat též v Informačním centru 

a městském muzeu v Přibyslavi nebo e-mailem: ic@pribyslav.cz. Vaše písemnosti nebo nahrávky naskenu-

jeme a zašleme Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod.  Anna Šauerová, ICMM Přibyslav

Seznam padlých a zemřelých občanů Přibyslavi 
v 1. světové válce 
Seznam obětí této války (1914–1918) vyhotovila Městská rada v Přibyslavi dne 2. 8. 1928 pro Jednotu 
Československé obce legionářské u příležitosti odhalení památníku v Přibyslavi na náměstí, které se konalo 
dne 14. října 1928. V současnosti tuto sochu R. Kabeše naleznete v parčíku u místního kostela, bohužel 
však bez desky, na které byla uvedena jména všech obětí. Údajně ji odstranili Němci v období 2. světové 
války spolu s postavami legionářů vytesaných na podstavci.

jméno povolání den/rok  úmrtí kde/místo/fronta                          

Anichober Václav dělník 7. 9. 1916 Přibyslav, na následky zranění  
     z ruské fronty   
Bukovský Ludvík pekař 1917 srbská fronta
Culka Jan řezník 1915 Valjevo, srbská fronta
Culka Alois obchodník 29. 9. 1916 italská fronta
Culka Jan učitel 1917 Nymburk
Časar Jan obuvník 8. 5. 1917 italská fronta
Časar Antonín řezník 30. 5. 1916 ruská fronta
Čepl Antonín rolník 1916 ruská fronta
Čepl Jan dělník 1918 italská fronta
Čermák Jindřich truhlář 6. 2. 1918 ruská fronta
Dočekal Josef pekař 1914 ruská fronta
Filip Antonín rolník 1914 ruská fronta
Filip Antonín řezník 1914 ruská fronta
Filip Jan bednář 1918 italská fronta
Glozl Josef dělník 1914 ruská fronta
Hibelbauer Jan dělník 1917 gub.Smolenská, ruská fronta
Hönig Čeněk truhlář ? ?
Chládek Karel cukrář 1916 ruská fronta
Klusáček Josef tkadlec 1917 italská fronta
Koudela Václav klempíř 1915 ruská fronta
Krank Karel bankovní úředník 1916 v zajetí, ruská fronta
Kučera Josef mlynář 1918 Přibyslav, na následky z ranění  
     ze srbské fronty  
Mokrý František dělník 1914 ruská fronta
Neumeistr Antonín obuvník 1917 ruská fronta
Neubauer Jan rolník 1922 legionář, ruská fronta
Págo František dělník 21. 8. 1914 ruská fronta
Niklfeld Alois obuvník 1916 ruská fronta
Pohořelý Leopold zámečník 1918 v zajetí, ruská fronta
Pospíchal Gustav tkadlec 1916 ruská fronta
Řezníček Bedřich obchodník 15. 5. 1915 v zajetí, ruská fronta
Sova František obchodník 1917 ruská fronta
Smejkal Josef pekař 1916 ruská fronta
Smejkal Hynek železniční zřízenec 1. 3. 1915 ruská fronta
Smejkal Jan kožešník 1916 rumunská fronta
Smejkal Jindřich tkadlec 1914 rumunská fronta
Špinar Karel obuvník 30. 5. 1915 ruská fronta
Vlček František dělník 1917 ruská fronta
Zajda Jan bankovní úředník 15. 6. 1918 italská fronta
Zrůst Vilém úředník 1918 Nymburk 

Do seznamu byli dodatečně perem připsáni:
Stránský Jan
Filip František
Glozlová Karla                            o těchto osobách není známo, kdy a kde zahynuli
Sedláková Josefa
Petrová Marie    

Seznam pořídil na základě archivních dokumentů PhDr. Oldřich Málek. K otištění v Přibyslavském občasníku jej poskytl 
Ladislav Hladík.     Anna Šauerová, ICMM Přibyslav 

}
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Kurfürstův dům zahájil turistickou sezónu,
pro letní měsíce máme nové zajímavé knihy
S májem byla v Kurfürstově domě zahájena turistická sezóna. Informační středisko je připraveno dávat 
rady návštěvníkům města a jeho okolí, aby v něm nebloudili a poznali všechny historické zajímavosti. 

V prvním květnovém týdnu byla vernisáží otevřena výstava obrazů krajináře J. Kreibicha.
Něco vždy začíná, ale také končí. Před prázdninovou přestávkou v Kulturním domě ukončil další 

sezónu fi lmový klub a měsíc květen uzavřelo představení pro děti O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku 
v provedení divadelního souboru Sluníčko. Úspěch měly Hudební slavnosti, v Přibyslavi zpívala stálice 
české country muziky Věra Martinová.

Které nové knihy jsem tentokrát zařadila do regálu?
Dvě jsou od stejného autora – Vlastimila Vondrušky. První se jmenuje Klášterní madrigal, druhá Pro-

kletí brněnských řeholníků. Vondruška (1955) patří mezi nejčtenější spisovatele v naší v knihovně.
Absolvent historie a národopisu Filozofi cké fakulty Univerzity Karlovy si přízeň širokého čtenářstva 

získal především sérií detektivních knih z doby vlády Přemysla Otakara II. Jedním z hrdinů jeho histo-
rických črt je písař královské komory Jiří Adam z Dobronína na Havlíčkobrodsku.

Z vernisáže obrazů krajináře J. Kreibicha

Z nově otevřené expozice přibyslavského muzea

Přibyslav v literatuře 
(57)
M. Homolová, R. Plzák: Příběhy české a moravské kraji-
ny, Praha 2005, str. 23 a 25.
...Pan Luboš Hruška není ani kněz, ani kníže. Je řadový 
Plzeňák, bývalý důstojník, pak vězeň, ještě později kopáč 
a nakonec důchodce. Unikátní křížovou cestu v bývalé 
soukromé zahradě na okraji Plzně budoval vlastníma ru-
kama, z vlastních ušetřených peněz, s podporou rodiny a 
s chápavým přispěním sochaře Romana Podhrázského. 
(pozn.: správně má být Podrázského)...
...S akademickým sochařem Romanem Podhrázským ho 
seznámil plzeňský přítel, františkán páter Michal. Myšlen-
ka křížové symboliky výtvarníka nadchla, a když za čas 
znovu přivítal pana Hrušku a pátera Michala ve svém při-
byslavském ateliéru, měl už dvě plastiky hotové...

Klášterní madrigal
Kdesi pod horami u hranic Českého království se nachází 
Klášter s panstvím, Bohem i generální kapitulou v Selbru 
opuštěným. Spravují ho líní řeholníci a obývají hříšní pod-
daní. Čas tu plyne klidně a bez ambicí, když do skriptoria 
Kláštera dorazí královská listina, podle níž se jedna z vesnic 
povyšuje na město. Nastane ovšem problém – která ves-
nice by to vlastně měla být? Poddaní začínají intrikovat, 
aby se této povinnosti vyhnuli. Ale to jim nebrání, aby dál 
nežili svůj život, jehož středem je především zábava v šenku 
a milostné schůzky pod ostřížím dohledem všímavých sou-
sedek. Když už se situace stane neúnosnou, začne jednat 
královská kancelář i řeholníci, přinuceni okolnostmi.

Prokletí brněnských řeholníků
Historické krimi, ve kterém Oldřich z Chlumu byl vyslán 
do Brna vyšetřovat krádež v klášteře tamních minoritů. 
Ovšem cesta se jeví jako velmi záhadná, neboť se ukáže, že 
ve hře je cosi velice znepokojivého.

Jedním z osobních nepřátel Oldřicha z Chlumu byl olo-
moucký biskup Bruno ze Schauenburku. Proto správce 
Bezdězu nesmírně překvapí, když biskup požádá krále 
Přemysla II. Otakara, aby Oldřicha poslal vyšetřovat do 

Brna. A ještě záhadnější je údajný důvod jeho cesty - krá-
dež v klášteře tamních minoritů. Oldřich z Chlumu navíc 
dostává od olomouckého biskupa rozsáhlé pravomoci a je 
tedy zřejmé, že jde o nesmírné vážnou záležitost. Toto po-
dezření se záhy potvrdí. Ihned po jeho příchodu do Brna je 
brutálně zavražděn celerárius minoritského kláštera... 

Sex po telefonu aneb nezavěšujte
Irena Obermannová ve své nové knize vytvořila domácnost 
dvou žen a dvou dětí. Po čase do jejich domova přibude i 
muž, ale protože je to starý známý spolužák, se kterým má 
Eliška jen příležitostný sex, tvoří Sára, Eliška a Jarda tragi-
komickou trojici. Sestěhování do jednoho bytu sice oběma 
ženám prospělo, avšak jejich fi nanční situace stále není 
růžová. Až je jednou napadne, že by si mohly nechat domů 
zavést erotickou linku a provádět sex po telefonu.

V tu chvíli se Sára a Eliška ocitnou ve fázi životního bilan-
cování, uvažují, co už zvládly a co by od života ještě chtěly. 
Otázka budoucnosti se stane ještě palčivější, když Eliška 
přijde o dělohu.

Ke stručné anotaci dodejme, že internetové knihkupec-
tví Kosmas na svých stránkách oznamuje: Uvedený titul 
nemáme skladem a není k dispozici ani u dodavatele. Ne-
máme informaci o tom, že by se připravoval dotisk.

EVA SEKNIČKOVÁ, ml., knihovnice

Zajímavosti v tisku 
před lety (3)
Nejstarší ponocný. (Svět, 24. 6. 1942)
Jistě nejstaršího ponocného má Přibyslav. Je jím 88 letý bý-
valý tkadlec, který vykonává dosud s plnými silami svůj úkol. 
Slouží jako ponocný již přes čtvrt století a doufá, že bude 
zastávat tento obtížný a záslužný úkol ještě několik let.
(Pozn.: Ponocný je zaniklé povolání; jednalo se o zvláštní 
noční hlídku, jejichž úkolem bylo vyvolat poplach při jaké-
koliv nepředvídané či mimořádné události v dané obci.)

J. Ledvinka, ml.
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Roman Podrázský 
čestným občanem 
města Přibyslav
Na jednání  Zastupitelstva města Přibyslav dne 27.4. bylo 
uděleno čestné občanství akademickému sochaři Ro-
manu Podrázskému, bývalému starostovi, od jehož úmrtí 
uběhlo letos v dubnu 10 let. Návrh předložila KDU-ČSL 
a byl schválen drtivou většinou 11 hlasů z 12 přítomných 
zastupitelů.

„Roman Podrázský byl osobnost, která se nesmazatelně 
zapsala do historie našeho města. Stál u řady klíčových 
rozhodnutí, která vedla k rozvoji Přibyslavi. Udělení čest-
ného občanství je největší uznání, které mu jako město 
můžeme vzdát“, uvedl lidovecký zastupitel Michael Omes 
na plénu zastupitelstva.

Roman Podrázský byl českým akademickým sochařem 
tvořícím v duchu křesťanství. Mezi jeho stěžejní díla patří 
křížová cesta v Meditační zahradě Luboše Hrušky v Plzni 
či Mariánský sloup v Přibyslavi. V letech 1994 až 2001 
působil jako starosta města Přibyslav v barvách KDU-ČSL. 
Za jeho působení byla realizována celá řada významných 
investičních akcí města – oprava historických objektu Sta-
rého špitálu a Kurfürstova domu; přístavba základní školy 
či stavba nové radnice. 

Bc. Jan Málek, MO KDU-ČSL

Slovo hejtmana na červen
Před rokem mě potěšila zpráva, že byla zpřístupněna 

evidence válečných hrobů umístěných v kraji Vysočina 

a dále v celé České republice i v zahraničí. Tato evidence 

zahrnuje nejen místa, kde jsou pohřbeny ostatky osob, 

které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské 

operaci nebo v důsledku válečného zajetí, ale i pomní-

ky a pamětní desky nebo jiné symboly připomínající 

válečné události. V kraji Vysočina je nejvíce evidovaných 

válečných hrobů a pietních míst na Jihlavsku (713), dále 

pak na Třebíčsku (295), na Havlíčkobrodsku (256), na 

Žďársku (255) a na Pelhřimovsku (193). Vzpomněl jsem 

si na to, když jsme začátkem května u mnoha památníků 

a pomníků i v našem kraji uctívali památku obětí druhé 

světové války – jedné z nejstrašlivějších událostí v historii 

lidstva.

V této souvislosti bych se rád vyjádřil k diskusi nad po-

válečnými násilnostmi proti civilnímu německému oby-

vatelstvu – například i v našem kraji v Dobroníně. Tyto 

násilnosti, včetně mnoha vražd bezbranných Němců, 

jsou neomluvitelné a jejich iniciátory byli nejednou ti, kte-

ří měli určitý sadismus v sobě a využili příležitosti k jeho 

vybití. Můj táta se aktivně zúčastnil v Praze květnového 

povstání proti okupantům, v němž zahynulo mnoho 

českých vlastenců. Ale zažil taky ty „bojovníky“, kteří se 

zapojili až ve chvílích, kdy už jim nic nehrozilo. A pak si za 

„zásluhy“ obsadili byty po Němcích a úspěšně se hlásili 

o odbojářský důchod a výhodná místa ve státních služ-

bách. Když to můj otec viděl, obojí odmítl. 

Často ovšem tyto excesy vznikly také jako výbuch 

chvíle, nashromážděného hněvu a dlouhodobého života 

pod tlakem a ve strachu. Je třeba vnímat tyto časové sou-

vislosti. Za okupace neproběhly pouze viditelné šílené 

akce, jako bylo vyhlazení Lidic. Za více než šest let oku-

pace byli Češi v protektorátu svědky krutého tyranského 

zacházení s jednotlivci i skupinami svých spoluobčanů, 

kteří končili v koncentrácích nebo pod katovou sekyrou. 

To bohužel za mlčení nebo dokonce nadšeného přitakání 

velké většiny německé komunity. A ještě jen pár dní před 

koncem války museli čeští občané přihlížet nemilosrd-

ným masakrům, které nevznikly ze zloby a letité křivdy, 

ale z chladné hlavy a rozpálených samopalů esesáků 

a nejednou i jejich civilních německých pomahačů. De-

sítky mrtvých z konce války v Třešti nebo Velkém Meziříčí 

jsou jednou z posledních připomínek tohoto nesmyslné-

ho vraždění.

Každá krutá smrt jakéhokoliv nevinného člověka je 

odsouzeníhodná. Ale je nutné vidět i tyto věci v kontex-

tu doby vyváženě a ne podle dobových tendencí prefe-

rovat jen jednu stránku historie. A to ve všech směrech 

a v každé době. Je nutné, abychom vnímali příčiny a dů-

sledky, souvislosti dějů. Abychom nenahrazovali jedno 

zjednodušení historie zkreslením opačným. A konkrétně 

je jednoznačné, kdo druhou světovou válku rozpoutal 

a kdo byl tedy viníkem miliónů zmařených životů. Pová-

lečné útrapy civilních občanů německé národnosti byly 

někdy zbytečné, mnohdy nespravedlivé, ale byly přímým 

důsledkem dřívějších fašistických zvěrstev.

Už řecká bohyně spravedlnosti Diké držela mimo jiné 

v levé ruce váhy. Jako symbol nutnosti pečlivého vážení 

viny a neviny – i té rovnováhy pohledů na činy. Nic se 

nedá hodnotit bez vyváženosti posuzování. Ještě jeden 

příklad ze současnosti. Příznivci Usáma bin Ládina lkají 

nad jeho koncem, dokonce se rozhořčují nad způsobem 

jeho pohřbu. A co ty tisíce nevinných lidí, co šli do prá-

ce v newyorských mrakodrapech, jeli vlakem na nádraží 

v Madridu nebo autobusem v Londýně? I tady jsou váhy 

Diké silně nachýleny na jednu stranu.

„On si začal,“ žalují děti. V jejich pojetí spravedlnosti je 

to důležité. U dospělých je vše trochu složitější, ale i zde 

hraje prvotní příčina pro další děje podstatnou roli.

Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny

Ve dnech 22.–23. července proběhne na Vysočině hu-

dební festival Šatlava fest. Festival pořádaný přibyslav-

skou kapelou Šatlava se uskuteční na letišti Aeroklubu 

v Přibyslavi. Šatlava fest podporuje občanská sdružení 

pomáhající postiženým lidem a specializující se na práci 

s uživateli nelegálních návykových látek. 

Na první z těchto problematik se zaměřuje občanské 

sdružení Benediktus z Chotěboře. Benediktus je velmi 

aktivním sdružením pracujícím s mentálně postiženými 

lidmi, jejichž práce je vidět i na veřejnosti. Pořádají kaž-

doročně mnoho benefi čních akcí, jako jsou koncerty hu-

debních skupin, pašije, nebo podzimní BeneDění. Jejich 

kapela s názvem BeneBend vystoupí v sobotním progra-

mu Šatlava festu od 17:40 hodin.

Festival podporuje také občanské sdružení Spektrum 

– centrum primární prevence a drogových služeb. Toto 

sdružení působí v oblasti předcházení řadě rizikových 

jevů u žáků a studentů ve třídních kolektivech v lokalitě 

Žďár nad Sázavou. Spektrum má i své terénní pracoviště 

a programy. Prezentaci o činnosti a aktivitách o.s. Spekt-

rum mohou návštěvníci vidět právě na Šatlava festu, kde 

bude jejich infostánek.

Na festivalový pátek je připraven bohatý program, ve 

kterém vystoupí české i slovenské kapely: z českých např. 

Wohnout, Arakain, Nightwork, ze slovenských Fuera 

Fondo a Plus Minus. Areál festivalu bude otevřen již od 

14:00 hodin a první kapela vystoupí v 15:00 hodin. 

V sobotu se na podiu představí skupiny Divokej Bill, 

Xindl X, Post-It, nebo domácí Šatlava. Celkem na festivalu 

vystoupí 21 kapel z Čech i ze Slovenska. Areál letiště, které 

poskytne návštěvníkům krásné prostředí s výhledem do 

kraje, se promění ve velký festival park s pódiem, stánky 

s občerstvením, s pitnou vodou a se zhruba 500 místy 

k sezení. Do tohoto bude povolen vstup pouze s páskou 

na ruku, kterou návštěvník dostane u vstupu po předlo-

žení předplacené, nebo na místě zakoupené vstupenky. 

Pásky na ruku budou barevně odlišovat nezletilé návštěv-

níky a ty, kteří si zakoupili pouze vstupenku jednodenní. 

Vedle festival parku vyroste na letišti také stanové měs-

tečko, kde bude možnost přenocování ve vlastních sta-

nech. Stanové městečko bude zdarma. Zdarma návštěv-

níci také pohodlně zaparkují svůj automobil na přilehlém 

parkovišti, které bude značeno už z Přibyslavi. 

Brány festival parku se v sobotu otevřou již v dopoled-

ních hodinách, aby mohli návštěvníci využít rozmanitou 

gastronomii festivalu. Stánky nabídnou guláš, řízečky, 

řecký gyros, čínské nudle, fast-food, bramboráky, klobá-

sy, vepřová kolena a další laskominy typické pro takovou 

akci. K tomuto nelze než doporučit jedenáctistupňové 

pivo, alko i nealko nápoje, nebo třeba i točenou zmrzli-

nu. Samozřejmostí jsou koktejly a míchané nápoje. První 

kapela vystoupí v sobotu už ve 13:00 hodin a následný 

program bude pokračovat až do noci.

Vstupenky na Šatlava fest jsou už nyní k dispozici v před-

prodeji v Přibyslavi na Bechyňově náměstí v prodejně 

p. Krčála Modem za 360 Kč. Tato cena platí pouze do 

15. června, poté se vstupenka zdraží. Vstupenku lze také za-

koupit na internetu v síti Ticketportal, kde je v ceně zahrnut 

poplatek společnosti. Jednodenní vstupenku lze zakoupit 

pouze na místě za cenu 300 Kč, permanentka na místě vy-

jde na 500 Kč. Majitelé průkazů ZTP a děti do 12 let budou 

mít vstup zdarma. Majitelé ZTP průkazů se navíc mohou 

těšit na zaručené vyhrazené místo před pódiem.

Aktuální informace, doprava, vstupenky nebo seznam 

vystupujících je na webových stránkách www.satlavafest.

cz nebo na Facebooku. Pokud nevíte, kam za zábavou, 

kulturou nebo hudbou v létě, víkend na letišti v Přibyslavi 

může být to pravé. Za kapelu Šatlava Ondřej Málek

Šatlava fest pomáhá postiženým a bojuje proti drogám 

Šatlava fest (foto Václav Henzl)
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Příští týden skončí na 
Jihlavsku analogové 
vysílání
Již příští týden, 31. května 2011, bude ukončeno zemské analogové TV 
vysílání v územní oblasti Jihlava. Občané tak budou nadále moci sledovat 
pouze digitální vysílání. „Všechny podmínky stanovené pro přechod na 
digitální televizní vysílání byly splněny. Nic nebrání tomu, aby digitali-
zace v České republice postupovala podle plánu,“ konstatoval národní 
koordinátor Zdeněk Duspiva. 

Vládou schválený Technický plán přechodu (dále jen TPP) určuje zá-

vazný harmonogram průběhu přechodu na digitální TV vysílání. S TPP 

souhlasili i oba komerční provozovatelé analogového TV vysílání, TV NOVA 

a Prima TV, kteří za závazek uvolňování kmitočtů obdrželi další licenci. Pro 

ukončení analogového TV vysílání stanovuje zákon a TPP tři podmínky – 

alespoň půlroční souběh analogového a digitálního TV vysílání, tříměsíční 

informační kampaň a minimálně stejné územní pokrytí digitálním signálem, 

jako bylo analogovým.

„Všechny podmínky stanovené pro přechod na digitální televizní vy-
sílání byly splněny. Nic nebrání tomu, aby digitalizace v České republi-
ce postupovala podle plánu. 31. května bude proto ukončeno zemské 
analogové televizní vysílání z vysílačů Jihlava – Javořice, Pach – Strážiště 
a Třebíč – Klučovská hora,“ říká Zdeněk Duspiva, předseda Národní ko-

ordinační skupiny pro digitální vysílání v ČR (NKS).

Digitální multiplex 1 s programy České televize byl v územní oblasti Jihla-

va spuštěn již 29. 6. 2009, multiplexy 2 a 3 pak 30. 4. 2010. Televizní diváci 

zde tedy měli hodně času přejít ze zemského analogového televizního vysí-

lání na vysílání digitální.

„Dle našich informací a průzkumů zvládají lidé na Jihlavsku digitalizaci 
stejně dobře, jako tomu bylo i v dříve vypínaných oblastech. Předpokládá-
me tedy, že vypínání proběhne bez větších problémů. Pro případné opoz-
dilce je zde k dispozici informační linka 800 90 60 30 a webové stránky 
www.digitalne.tv,“ řekl Tadeáš Novák, tiskový mluvčí projektu digitalizace 

televizního vysílání.

Informační kampaň zaměřená na územní oblast Jihlava bude pokra-

čovat do poloviny června. „Naším cílem je maximálně usnadnit přechod 
těm, kteří jej odkládali na poslední chvíli,“ upřesnil Duspiva. 

K dispozici budou samozřejmě i nadále webové stránky www.digitalne.tv 

a bezplatná infolinka 800 90 60 30, jejíž provoz bude v období vypínání posí-

len a rozšířen i na víkendy.

Po územní oblasti Jihlava bude v červnu 2011 následovat vypnutí zem-

ského analogového televizního vysílání také v územních oblastech Trutnov 

a Brno. Další oblasti budou následovat na podzim 2011 a v červnu 2012. 

Proces digitalizace tedy bude defi nitivně ukončen 30. 6. 2012.

Více informací:
Tadeáš Novák

tiskový mluvčí projektu digitalizace TV vysílání
E:   tadeas.novak@prkonektor.cz

T:   +420 277 000 454
M:   +420 731 412 507

O Národní koordinační skupině
Národní koordinační skupina (NKS) je centrálním koordinačním 

orgánem, jehož zřízení schválila vláda ČR z důvodu potřeby koordinovat 

celý proces přechodu na digitální vysílání s přesahem do mnoha resortů 

a oblastí. NKS realizuje informační kampaň, jejímiž hlavními pilíři jsou 

bezplatná infolinka 800 90 60 30 a webové stránky www.digitalne.tv

Více viz www.digitalne.tv a www.mvcr.cz/digitalni-televizni-vysilani.aspx

  
 
 
 

STUDENTSKÝ PROJEKT 
POMÁHÁ SENIORŮM NA 
FACEBOOK
Projekt přibližující moderní komunikační technologii 

seniorům připravili studenti VŠE v Praze.

Výukový modul www.jaknafacebook.eu umožňuje pře-

konat seniorům nedůvěru a obavy z nové technologie.

„Senioři patří k věkové skupině, která Facebook pří-
liš nevyužívá, ačkoliv s internetem často a rádi pracují. 
Facebook přitom nabízí užitečné komunikační funkce, 
které právě senioři mohou s úspěchem použít. Zdálo 
se nám zbytečné, aby mezi Facebookem a seniory stála 
bariéra předsudků a obav, proto jsme se rozhodli senio-
rům připravit uživatelsky přívětivé a bezpečné nácvikové 
prostředí,“  vysvětlil Antonín Hráský, člen studentského 

projektového týmu.

Studenti svůj nápad úspěšně realizovali a senio-

rům jej představili prostřednictvím komunitního webu 

www.sedesatka.cz, určeného právě seniorům, který mě-

síčně navštíví desetitisíce dříve narozených.

„Dostupnost nových internetových komunikačních 
technologií seniorské populaci je často omezena zvý-
šenými nároky na uživatelskou zdatnost. Typickým 
uživatelem Facebooku je člověk, pro kterého je internet 
médiem stejně samozřejmým jako třeba televize. Senioři  
však na internetové informační dálnici potřebují zpo-
čátku navigovat, zkoušet si jízdu na trenažéru, učit se 
dopravním pravidlům,“ uvedl Jan Vojvodík, šéfredaktor 

www.sedesatka.cz.

Projekt www.jaknafacebook.eu je jednou z možností 

jak  předcházet budoucímu sociálnímu vyloučení seniorů. 

Bezbariérový přístup k internetu a komunikačním sítím 

totiž otevírá okno do světa i lidem, kterým věk a zdravotní 

problémy neumožňují každodenní sociální kontakt.
Kontakt:

Bc. Antonín Hráský, VŠE Praha
721 564 564

hrasky@centrum.cz

Ostatní členové týmu www.jaknafacebook.eu:
Danda Jan, Bc., Gleich Viktor, Bc., Janíčková Kristýna, 
Bc., Krejčí Václav, Bc., Malinová Kateřina, Bc.
Peřinka Petr, Bc., Tomko Marián, Bc., Vávra Ondřej, Bc.

Můj příběh chovatele 
(psáno hovorově)

Narodil jsem se svým dobrým rodičům v kuchyni na gau-
či – L. P. 1953. Ke kuchyni patřila seknice a síň a vejměnek 
a komora a chlív – neříkali jsme chlév. V chlívě stálo pět 
krav a asi tolik dorůstajících dobytčat a aspoň jedno te-
látko. Tomu jsem dělal nejradši společnost. Z chlíva se 
šlo na dvůr a tam bylo moje království. Chlívky s prasnicí 
– s prasátky a vždy aspoň dvě kozy – na jaře s kůzlaty. 
Kůzlata si umí hrát a rozumějí každý švandě – jako ostat-
ně všechna mláďata – a já byl taky zdravý mládě. 

Na dvoře spousta slepic a husy – kačeny jsme nechova-
li – a dvě veliké králíkárny. Spousta králíků v nich. Strkali 
jsme jim přes pletivo travičku a ti nás odměňovali radost-
ným mrkáním čumáčků. A králíci – naši králíci – byli asi 
od mých pěti let moji králíci. Samostatně – po zaučení 
maminkou a babičkou – jsem je krmil, kydal hnůj – mno-
žil je a posléze zabíjel. Zabíjet králíky jsem se naučil od 
svého dědy – řezníka Řezníčka – a když už nebyl, zůstalo 

to na mně. Stal se ze mě odborník. Téměř každou sobo-
tu jsem je zabíjel – dva i více. Naše početná rodina byla 
„odkojená“ králíkama. Nikdy se nám – alespoň mně – ne-
přejedli – máma je uměla dobře připravit. Nejradši jsem 
měl pečeného. 

A teď o husách – taky moje láska. Každoročně z jara 
jsme jeli vlakem za babičkou do Janova u Litomyšle – byl 
to velký zážitek – a vraceli jsme se s košatinou plnou hou-
sat. To bylo radosti – chodili jsme je pást a plavit – celá 
banda dětí – k Doberskému potoku, ke Kamenné žábě. 
Tam jsme prožívali prázdninová dobrodružství. 

A teď o koních. Náš Fricek se k nám dostal po válce – 
asi z odchytu. Bydlel ve stáji u stodoly. Miloval jsem vůni 
koně a od mala jsem chtěl mít svýho. To se mi splnilo asi 
v pětatřiceti letech a darovali jsme si s kobylou třináct let 
společného života – se všema radostma a starostma. 

A teď o kozách. Koza – to je malý zázrak. Dokáže udělat 
z trávy a sena a křovisek vynikající mlíko a maso. Všude ve 
světě jsou její produkty ceněný – u nás moc ne. I koupil 
jsem vyřazený poštovní vagón – umístil ho na naší louce 

Je sociální stát skutečně 
společenské zlo?
Po přečtení provokativního článku Martina Kamaráda 

Politická krize a etická výchova v Přibyslavi nelze než 

souhlasit s tím, aby ke školním předmětům na základních 

školách byla vskutku co nejdříve připojena etická výcho-

va. Naučit se citlivěji přistupovat ke svému okolí je stejně 

důležitou dovedností jako umět počítat a číst.

Co však není možné přijmout bez výhrad, je názor 

na sociální stát, který autor v článku předkládá. Z textu 

až příliš jednoznačně vyplývá, že sociální stát je jakým-

si reliktem komunistické minulosti a že všichni, kdo jej 

využívají, jsou na něm zároveň závislí; sociální stát se tu 

přirovnává k heroinu, k jedné z nejhorších návykových 

látek.

Martin Kamarád staví do opozice k sociálnímu státu 

rodinu a jednotlivce. To je samozřejmě namístě, nicmé-

ně neměli bychom zapomínat na dvě důležité věci. Za 

prvé, rodina jako přirozená pospolitost příbuzných je do 

jisté míry ideologickým konstruktem a uměleckým kýčem 

předminulého století. Důkazem budiž například literární 

odkaz Josefa K. Šlejhara z téže doby – Šlejhar skvěle za-

chytil skutečnost, že i rodina mnohdy vytváří silné napětí 

a nedokáže odolávat různým nešvarům.

Za druhé, společnost prošla během posledních dvou 

staletí bouřlivým vývojem – od dob „harmonického“ 

19. století, kdy snad ještě mohla rodina zajistit řadu důle-

žitých funkcí, se mnohé změnilo, a to ne vždy k lepšímu. 

Stačí jen dva příklady: stát podporuje řadu podnikatel-

ských aktivit, na které řada lidí doposud neumí adekvátně 

reagovat: umožňuje například provoz heren nebo pod-

poruje nadnárodní společnosti, které přesouvají své pro-

vozovny po celém světě jen podle toho, nakolik levná je 

tamější pracovní síla (a neohlíží se přitom na stovky neza-

městnaných). Tyto a mnohé jiné aktivity za sebou zane-

chávají zkomplikované lidské osudy. Je to právě sociální 

stát, který by měl takové komplikace efektivně tlumit.

Není možné – a už vůbec ne z pozice veřejného činitele 

– nazývat všechny ty, kteří se dostali do podobných pro-

blémů, narkomany. Takové přirovnání je ostudné a musí 

být striktně odmítnuto.

Sociální stát je kulturním i politickým výdobytkem 

Evropy a jeho myšlenka – třebaže v patřičných úpravách 

– by měla být zachována. Nemysleme si, že je to „zlo“, 

které nám bylo vnuceno jako nemístná náhražka tradič-

ního uspořádání společnosti. Chápejme ho spíše jako 

nástroj pro pomoc lidem, kteří sami (anebo i s pomocí 

rodiny) nedokážou řešit obtížné životní situace.

Mgr. Jakub Vaníček

– koupil jsem, co se dalo – třináct kusů koziček a kozlíka 
a začal salašnický chov. Měli všechno, na co má každý 
zvířátko právo. Hlavně volnost pohybu, přístup k vodě, 
slunce, dobré krmení a hlavně lásku chovatele – tedy mě. 
To všechno měli – než se to stalo – letos v březnu – něco 
jako zlý sen. Přišly za mnou dvě osoby – Ing. On a Ing. 
Ona – a jak je to možný, že nemám evidovaný svý zvířata 
– tedy kozy. Já na to, že je evidovaný mám u statistického 
úřadu. – To prej nestačí, že jsem povinen je mít nahláše-
ný u nich – název „Státní plemenářská inspekce“, že je 
mám mít označený ušními známkami – a jinak pokuta 
a až násilná likvidace chovu. – A další tzv. povinnosti cho-
vatele – ale vůči komu? Kdo si dělá nárok na má zvířata? 
Zdá se mi to protiústavní a je to omezování a vnucování 
služeb s úplatou.

Jestli na tom budou trvat, nezbude mi nic jiného, než 
sám ukončit svůj chov a svý kozičky pozabíjet. Takže ko-
nec koziček v městě Přibyslavi. Je mi z toho špatně.

To je můj příběh – chovatele Lukáše Sejkory.
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KONEC FLORBALOVÉ SEZÓNY 
2010/2011
Máme za sebou již sedmou fl orbalovou sezónu v Přibyslavi 

a je čas hodnotit. Sezóna to byla zajímavá jak na hřišti, tak 

i z pohledu organizačního. Věhlas fl orbalu v celorepublikovém 

pohledu stále sílí a letošní sezónu jsme zahájili v rekordním 

počtu klubů i družstev. Z toho plyne velmi vysoké úsilí pro 

zajištění dostatečného počtu hal na odehrání tak vysokých 

počtů utkání. I  SK Juvenis Přibyslav oddíl fl orbalu vstoupil 

do sezóny 2010/2011 s nejvyšším počtem družstev ve své 

historii.

Kategorie nejmenších – přípravka (roč. 02 a mladší) 

se nacházela na svém začátku. V průběhu sezóny se nám 

tuto kategorii povedlo doplnit a připravit tak, že již mohla 

absolvovat první turnaje. Z časových důvodů a náročnosti celé 

sezóny přípravka stihla pouze dva turnaje. Na obou skončili 

čtvrtí, ale důležitější zprávou je viditelné zlepšování výkonů 

a veliká radost ze hry. Pro většinu hráčů, kteří byli úplnými 

začátečníky a neměli žádné zkušenosti se skupinovými hrami, 

to byly první cenné zkušenosti a velmi slušné výkony. Kdyby 

se nás trochu přidrželo střelecké štěstí, mohli jsme se dostat 

i k nějaké medaili. Přejeme malým fl orbalistům, ať jim jejich 

zápal a snaha vydrží a góly a medaile budou přibývat.

Elévové (roč. 00 a 01) absolvovali 8 turnajů v rámci 

Ligy Vysočiny. Naše družstvo bylo složeno z již relativně 

zkušených hráčů doplněných o několik nováčků. V silné 

krajské konkurenci přesto vynikli, vyhráli 5 turnajů 

a k tomu přidali jedno druhé a dvě čtvrtá místa. Doufejme, 

že jim výkony vydrží i do dalších sezón.

Dalším dětským družstvem byli mladší žáci (roč. 98 

a 99), kteří odehráli celou Ligu Vysočiny, skládající se z 10 

turnajů. I zde se hrály jednotlivé turnaje bez dlouhodobé 

tabulky. Tato soutěž byla silně obsazena velmi dobrými 

družstvy, přesto se nám povedlo vybojovat 1 první, 

1 druhé, 2 třetí, 4 čtvrtá a 2 pátá místa. I pro většinu hráčů 

z této kategorie to byla soutěžní premiéra, jedná se tedy 

o velmi dobrý výkon vzhledem k velmi silné konkurenci. 

Je třeba zmínit i dílčí úspěch mladších žáků. Od této 

kategorie se pořádají regionální výběry, které symbolicky 

nahrazují mistrovství ČR. Z celého kraje se vyberou nejlepší 

hráči a ti se zúčastní závěrečného turnaje výběrů. Výběr 

Vysočiny se utkal s výběry z jižních Čech, Pardubického 

a Královéhradeckého kraje. Výběr Vysočiny mladších žáků 

tento turnaj vyhrál. A na vítězství se podílel i náš hráč – Šimon 

Ledvinka. Domů přivezl nejen vítězství, ale i nominaci do All 

Star Teamu ( jedna pětka plus brankář složená z nejlepších 

hráčů turnaje). Gratulujeme.

Muži odehráli Ligu Vysočiny, která se skládala ze 

12 turnajů (24 zápasů). Po základní části skončili na krásném 

druhém místě, které nám umožňovalo start v nadstavbové 

části, ze které vítěz postupuje do 3. ligy (dvoukrajová soutěž 

– nejvyšší před celorepublikovou úrovní).

Nadstavba se odehrála 30. 4. v Jindřichově Hradci, kde 

jsme se utkali s družstvy Slovanu Jindřichův Hradec B 

a Spartaku Soběslav. Byly to zápasy nervy drásající a plné 

gólů. Dobrou zprávou je, že jsme nic neprohráli, bohužel ani 

nevyhráli. Po dvou remízách (5:5 se Spartakem Soběslav a 7:7 

se Slovanem Jindřichův Hradec B) jsme v nadstavbě obsadili 

druhé nepostupové místo. O možnost přímého postupu 

jsme přišli a nezbývá než čekat na druhou – teoretickou, 

která již bohužel není v našich rukách. Celkově muži odehráli 

velmi dobrou sezónu, ale s neveselým koncem.

Nová soutěžní sezóna se rozeběhne již během září. 

SK Juvenis Přibyslav do soutěží vstoupí s rekordním 

počtem družstev. Různých soutěží se zúčastní kategorie 

přípravek, elévů, dvě družstva mladších žáků, dvě družstva 

mužů. Věřme, že nová sezóna proběhne bez zbytečných 

problémů a že se sejdeme na spoustě úspěšných domácích 

i venkovních zápasů.

Na závěr bychom rádi poděkovali sponzorům a všem, kteří 

nám jakýmkoliv způsobem pomáhali v uplynulé sezóně.
 

Za SK JUVENIS PŘIBYSLAV – B. Loubek
 www.skjuvenispribyslav.cz

Přibyslavský volejbal – krajský přebor 1. třídy – muži
V únoru a březnu pokračoval dalšími zápasy krajský přebor 1. třídy, tentokrát již zápasy fi nálové skupiny, do které jsme 

z naší základní skupiny postoupili z druhého místa společně s mužstvy Pacova a Štoků. Novinkou letošní sezóny byla 

skutečnost, že se z této základní skupiny započítávaly do další fáze soutěže výsledky s mužstvy, která do ní postoupila 

společně s námi. S těmito týmy jsme měli vyrovnanou bilanci 4 výher a 4 porážek.

1. a 2.kolo (12.2.2011) – TJ Spartak V. Meziříčí - TJ Sokol Přibyslav; 2:3 (23,-22,-17,22,-10), 3:1 (25,-26,22,16)

K prvnímu utkání jsme zajížděli do Velkého Meziříčí, kde nás čekalo mladé družstvo složené převážně z bývalých 

extraligových juniorů. Odehrály se dva vyrovnané zápasy. K vidění byl bojovný a dramatický volejbal. Vývoj prvního 

zápasu dospěl do pátého setu, který jsme nakonec zvládli a připsali si první vítězství ve fi nálové skupině. V odvetě 

domácím zbylo přece jen o něco více sil a zaslouženě zvítězili 3:1.

3. a 4.kolo (19.2.2011) – TJ Žďár nad Sázavou - TJ Sokol Přibyslav; 3:0 (21,15,19), 3:0 (14,19,19)

V druhém dvojutkání nás ve Žďáře čekal favorit celé soutěže. Odjížděli jsme s odhodláním domácí potrápit, což nám 

vydrželo téměř celý první set. Pak se ovšem projevila silná zbraň domácích, kterou je kvalitní podání. Tím otočili první 

set ve svůj prospěch a nastolené tempo pak již udrželi po celý první zápas. Druhé utkání mělo zcela jednoznačný 

průběh. Ždár dominoval ve všech činnostech, my jsme přes značnou bojovnost nedokázali odolat jejich tvrdému 

servisu a výškové převaze na síti.

5. a 6.kolo (5.3.2011) – TJ Sokol Přibyslav – TJ OA Třebíč; 3:1 (16,17,-22,12), 3:0 (11,14,14)
V prvním domácím utkání ve fi nálové skupině jsme přivítali hráče Třebíče. Tým známý svojí obětavou a chytrou hrou 

pro nás tentokrát nebyl vážnou překážkou. Vypadalo to, že jsme si vzali ponaučení z výkonu Žďáru v minulém kole 

a konečně jsme i přes značné množství zkažených pokusů zatlačili soupeře do defenzivy podáním. Třebíč se prezentovala 

poměrně slabým výkonem a v obou utkáních nám dokázala sebrat jediný set.

7. a 8.kolo (12.3.2011) – TJ Sokol Přibyslav – TJ Spatak Velké Meziříčí; 3:0 (16,16,13), 3:0 (14,15,18)

Soupeř z Velkého Meziříčí přicestoval v porovnání s utkáním ve Velkém Meziříčí s notně obměněnou sestavou 

poznamenanou množstvím zranění. Volejbal, který byl k vidění, chvílemi připomínal z naší strany exhibici, kterou nám 

protihráči ovšem notně usnadnili. V obou utkáních jsme soupeře nepustili téměř k ničemu a oba zápasy jsme využili 

víceméně k vylepšení skóre.

9. a 10.kolo (19.3.2011) – TJ Sokol Přibyslav – TJ Žďár nad Sázavou; 0:3 (-23,-26,-15), 1:3 (-21,19,-19,-17)

V posledním domácím zápase s již jistým vítězem ze Žďáru vyvrcholila série zranění a nemocí. Ze 14 dostupných hráčů 

bylo na oba dva zápasy k dispozici pouze šest. Přesto zbylí hráči podali v obou utkáních výkon, který byl ve čtyřech 

setech z celkem sedmi odehraných zcela vyrovnaný soupeřovu. Nakonec se však projevila větší individuální kvalita 

některých žďárských hráčů a poměrně bez problémů si tak Žďár odvezl další dvě vítězství.

11. a 12.kolo (26.3.201) – TJ OA Třebíč - TJ Sokol Přibyslav; 0:3 (-18,-20,-20), 0:3 (-24,-32,-14)

Poslední kolo jsme si zpestřili zájezdem do Třebíče. Zakončení sezóny se povedlo po všech stránkách. V první řadě 

výsledkově, když jsme po zřejmě nejkvalitnějším výkonu ve fi nálové skupině domácím prakticky nedali šanci. V těchto 

zápasech jsme se konečně prezentovali jako mužstvo, které již nasbíralo nějaké zkušenosti. Prakticky všichni hráči 

předvedli, že se dá hrát i s rozvahou, sebevědomě a hlavně bez zbytečných vlastních chyb. Příjemným bonusem byly 

pro nás i skutečnosti, které jsou nám někdy v domácím prostředí cizí, a to teplá voda ve sprchách a uklizená neklouzavá 

palubovka.

Posledním, ovšem nesoutěžním mačem bylo i nezbytné zakončení sezóny v restauraci U Kubínů, které se podle všech 

ofi ciálních a neofi ciálních zpráv velice vydařilo. Sezóna tak pro nás skončila poměrně překvapivým úspěchem, kterým 

je celkové druhé místo. Překvapivým z toho důvodu, protože jsme se neustále potýkali se značnou marodkou. Po 

pěti letech je to opět průnik na medailové pozice a zopakování tehdejšího druhého místa. Výrazným posunem vpřed 

bylo předsezónní posílení družstva a výkonnostní vzestup většiny mladších hráčů. V průměru nejlepší výkony po celý 

soutěžní ročník podával smečař Zdeněk Čermák. Stabilní oporou byl na nahrávce Jiří Kerbr. Největší výkonnostní 

posun vpřed zaznamenal Petr Stejskal. Ostatní hráči však za nimi příliš nezaostali. 

V odehraných zápasech nastoupili – Podhrázký Petr, Stejskal Lukáš, Kerbr Jiří, Čermák Zdeněk, Henzl Pavel, Stejskal 

Lukáš, Stejskal Petr, Stejskal František, Šrámek Stanislav, Vašíček Tomáš, Kerbr Zdeněk, Nejedlý Zdeněk, Podhrázký 

David a Hanzlík Jáchym. 

Pořadí    Družstvo Utkání V P Sety Míče Body

1. TJ Žďár nad Sázavou 20 20 0 60 : 4 1598:1177 40

2. TJ Sokol Přibyslav 20 11 9 42 : 34 1723:1599 31

3. TJ Slavoj Pacov 20 11 9 38 : 36 1610:1617 31

4. Sokol Štoky 20 10 10 34 : 36 1558:1530 30

5. TJ Spartak Velké Meziříčí 20 5 15 26 : 48 1495:1689 25

6. TJ OA Třebíč 20 3 17 13 : 55 1269:1641 23

Informace o výsledcích fi nálové skupiny: http://www.cvf.cz/souteze.php?action=skupina&id=3355

Na závěr bych za celé družstvo chtěl poděkovat všem divákům, kteří si našli čas a přišli nás do hlediště podpořit. 

Poděkování rovněž směřuje i několika skromným, méně skromným i vyloženě neskromným sponzorům. Doufáme, 

že nás i v příští sezóně divácká i sponzorská obec zahrne svoji stálou přízní. Cílem všech hráčů je pokusit se vzhledem 

k výsledkům letošní sezóny zaútočit na nejvyšší příčku. Malou slabinou této snahy bude fakt, že s tímto cílem půjdou 

do příštího ročníku i další družstva. Soutěž bude pravděpodobně bohatší minimálně o Havlíčkův Brod, který sestupuje 

z druhé ligy. Rovněž silné družstvo Žďáru bude chtít napravit svůj nezdar v dubnové kvalifi kaci o druhou ligu. Vysoké 

cíle budou mít i další týmy. Z toho důvodu dojde zřejmě i k posílení našeho družstva o další hráče.

Za oddíl volejbalu: Petr Podhrázký
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PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2011 
– BĚH DO VRCHU
Pátou disciplínou dvanáctiboje byl již čtrnáctý ročník Běhu do vrchu. Letošního roč-
níku se zúčastnilo 35 závodníků, z nichž bylo 22 „dvanáctibojařů“. Za zmínku stojí 
dosud nejlepší dosažený výkon na této trati v kategorii žen – Jana Havlíková uběhla 
náročných 192 metrů za jednu minutu a čtyři sekundy.

Příští disciplínou dvanáctiboje bude v neděli 12. června cyklistický závod na 
30 km. Prezentace od 9:00 hod na parkovišti fi rmy Aco, start v 9:30 hod tamtéž.      

Ing. Josef Moštěk

BĚH DO VRCHU 2011          CELKOVÉ VÝSLEDKY                     
start. číslo příjmení a jméno kategorie výsledný čas pořadí

29 Šimek František do 35 00:50,0 1
30 Bezchleba Petr do 35 00:55,0 2
21 Jánoška Ivan do 35 00:56,0 3
24 Šubrt Petr nad 35 00:57,0 4
28 Mach Martin do 35 00:59,0 5
32 Ondráček Ladislav do 35 01:01,0 6
31 Havlíková Jana do 35 01:04,0 7
19 Moštěk Jan do 35 01:05,0 9

4 Dubský Miroslav nad 35 01:05,0 8
16 Kvasničková Tereza do 15 01:07,0 11

1 Vábek Jaroslav nad 35 01:07,0 10
26 Kvarda František nad 35 01:07,0 12

7 Plachta Marek nad 35 01:12,0 13
20 Stehlíková Růžena nad 35 01:17,0 14
11 Čeloudová Nela do 10 01:19,0 16

2 Moštěk Josef nad 35 01:19,0 15
9 Körberová Aneta do 10 01:20,0 17

10 Marincová Simona do 10 01:20,0 18
27 Ledvinková Jana do 20 01:22,0 19
22 Holcman František nad 35 01:23,0 20
34 Sedlák Tomáš do 10 01:24,0 21
12 Čeloudová Pavla do 10 01:29,0 22
15 Kvasnička Tomáš do 10 01:31,0 23
25 Dolák Vladimír nad 35 01:36,0 24

6 Ročková Michaela do 35 01:37,0 25
14 Maloušková Jolana do 10 01:38,0 26
23 Šubrtová Lucie do 35 01:43,0 27
13 Stehlíková Natálka do 10 01:44,0 28
17 Šubrtová Eliška do 10 01:48,0 29

8 Čejková Lucie do 10 01:50,0 30
33 Sedláková Lenka nad 35 02:03,0 31

5 Kubát Jiří do 35 02:06,0 32
18 Mošťková Miroslava nad 35 02:16,0 33

3 Vábková Hana nad 35 02:21,0 34
35 Šubrtová Šárka do 6 02:58,0 35

Děti do 6 let
start. číslo příjmení a jméno kategorie výsledný čas pořadí

35 Šubrtová Šárka do 6 02:58,0 1
Chlapci do 10 let

start. číslo příjmení a jméno kategorie výsledný čas pořadí
34 Sedlák Tomáš do 10 01:24,0 1
15 Kvasnička Tomáš do 10 01:31,0 2

Dívky do 10 let
start.číslo příjmení a jméno kategorie výsledný čas pořadí

11 Čeloudová Nela do 10 01:19,0 1
9 Körberová Aneta do 10 01:20,0 2

10 Marincová Simona do 10 01:20,0 3
12 Čeloudová Pavla do 10 01:29,0 4
14 Maloušková Jolana do 10 01:38,0 5
13 Stehlíková Natálka do 10 01:44,0 6
17 Šubrtová Eliška do 10 01:48,0 7
8 Čejková Lucie do 10 01:50,0 8

Dívky do 15 let
start. číslo příjmení a jméno kategorie výsledný čas pořadí

16 Kvasničková Tereza do 15 01:07,0 1
Ženy do 20 let

start. číslo příjmení a jméno kategorie výsledný čas pořadí
27 Ledvinková Jana do 20 01:22,0 1

Muži do 35 let
start. číslo příjmení a jméno kategorie výsledný čas pořadí

29 Šimek František do 35 00:50,0 1
30 Bezchleba Petr do 35 00:55,0 2
21 Jánoška Ivan do 35 00:56,0 3
28 Mach Martin do 35 00:59,0 4
32 Ondráček Ladislav do 35 01:01,0 5
19 Moštěk Jan do 35 01:05,0 6
5 Kubát Jiří do 35 02:06,0 7

Ženy do 35 let
start. číslo příjmení a jméno kategorie výsledný čas pořadí

31 Havlíková Jana do 35 01:04,0 1
6 Ročková Michaela do 35 01:37,0 2

23 Šubrtová Lucie do 35 01:43,0 3
Muži nad 35 let

start. číslo příjmení a jméno kategorie výsledný čas pořadí
24 Šubrt Petr nad 35 00:57,0 1
4 Dubský Miroslav nad 35 01:05,0 2
1 Vábek Jaroslav nad 35 01:07,0 3

26 Kvarda František nad 35 01:07,0 4
7 Plachta Marek nad 35 01:12,0 5
2 Moštěk Josef nad 35 01:19,0 6

22 Holcman František nad 35 01:23,0 7
25 Dolák Vladimír nad 35 01:36,0 8

Ženy nad 35 let
start. číslo příjmení a jméno kategorie výsledný čas pořadí

20 Stehlíková Růžena nad 35 01:17,0 1
33 Sedláková Lenka nad 35 02:03,0 2
18 Mošťková Miroslava nad 35 02:16,0 3
3 Vábková Hana nad 35 02:21,0 4

PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ               BĚH DO VRCHU
VÝSLEDKOVÁ LISTINA – MUŽI

Příjmení Jméno Čas Body Pořadí
Šimek František 00:50.0 100,00 1

Bezchleba Petr 00:55.0 90,91 2

Jánoška Ivan 00:56.0 89,29 3

Šubrt Petr 00:57.0 87,72 4

Mach Martin 00:59.0 84,75 5

Ondráček Ladislav 01:01.0 81,97 6

Dubský Miroslav 01:05.0 76,92 7-8

Moštěk Jan 01:05.0 76,92 7-8

Vábek st. Jaroslav 01:07.0 74,63 9-10

Kvarda František 01:07.0 74,63 9-10

Plachta Marek 01:12.0 69,44 11

Moštěk Josef 01:19.0 63,29 12

Holcman  František 01:23.0 60,24 13

Dolák Vladimír 01:36.0 52,08 14

Kubát Jiří 02:06.0 39,68 15

VÝSLEDKOVÁ LISTINA – ŽENY
Příjmení Jméno Čas Body Pořadí
Havlíková Jana 01:04.0 100,00 1

Stehlíková Růžena 01:17.0 83,12 2

Ročková Michaela 01:37.0 65,98 3

Šubrtová  Lucie 01:43.0 62,14 4

Sedláková Lenka 02:03.0 52,03 5

Mošťková Miroslava 02:16.0 47,06 6

Vábková Hana 02:21.0 45,39 7

DVOJICE
Příjmení Body Pořadí
Šubrtovi 149,86 1

Holcman, 

Sedláková

112,27 2

Mošťkovi 110,35 3

Kubát, Ročková 105,66 4

SK PŘIBYSLAV – INFORMACE
SK Přibyslav upozorňuje svoje příznivce, že utkání 1. A třídy mezi SK Přibyslav-
Sokol Havlíčkova Borová se bude hrát v sobotu 4. 6. 2011 v 16:30 hod.

Dále bychom chtěli pozvat všechny příznivce na pouťové utkání proti mužstvu 
fotbalových internacionálů. Toto mužstvo je složeno z bývalých reprezentantů 
České republiky. Utkání se uskuteční v neděli 26. 6. 2011 v 10:00 na fotbalovém 
hřišti v Přibyslavi. SK Přibyslav
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PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2011
 CELKOVÉ VÝSLEDKY PO PĚTI DISCIPLINÁCH

MUŽI Kuželky Míčový víceboj Silový trojboj Přespolní běh Běh do vrchu Celkově
Příjmení Jméno body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí
Moštěk Jan 100,00 1 - 2 45,45 10 - 13 73,53 5 78,68 13 76,92 7 - 8 374,58 1

Moštěk Josef 50,62 14 77,27 3 100,00 1 72,11 17 63,29 12 363,29 2

Dubský Miroslav 75,31 8 100,00 1 31,59 14 77,41 14 76,92 7 - 8 361,23 3

Plachta Marek 97,53 3 54,55 5 - 6 85,32 2 53,64 19 69,44 11 360,48 4

Vábek st. Jaroslav 90,12 4 50,00 7 - 9 41,59 11 88,72 5 74,63 9 - 10 345,06 5

Kvarda František 69,14 13 31,82 14 65,41 6 84,73 10 74,63 9 - 10 325,73 6

Kubát Jiří 70,37 12 45,45 10 - 13 62,41 8 78,72 12 39,68 15 296,63 7

Šubrt Petr 86,42 6 22,73 15 0,00 0 97,38 2 87,72 4 294,25 8

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

Holcman František 100,00 1 - 2 50,00 7 - 9 44,22 10 0,00 0 60,24 13 254,46 10

Ondráček Ladislav 0,00 0 0,00 0 47,32 9 94,53 3 81,97 6 223,82 11

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

Bezchleba Petr 0,00 0 0,00 0 0,00 0 92,48 2 90,91 2 183,39 13

Mach Martin 0,00 0 0,00 0 0,00 0 87,32 9 84,75 5 172,07 14

Moštěk Petr 87,65 5 50,00 7 - 9 0,00 0 0,00 0 0,00 0 137,65 15

Loužecký st. Petr 83,95 7 45,45 10 - 13 0,00 0 0,00 0 0,00 0 129,40 16

Matějka Zdeněk 71,60 11 45,45 10 - 13 0,00 0 0,00 0 0,00 0 117,05 17

Hulák Petr 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 0,00 0 100,00 18

Šimek František 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 100,00 19

Jánoška Ivan 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 89,29 3 89,29 20

Dubský Roman 0,00 0 0,00 0 0,00 0 88,51 6 0,00 0 88,51 21

Moravec Jaroslav 0,00 0 0,00 0 0,00 0 88,04 7 0,00 0 88,04 22

Ledvinka Josef 0,00 0 0,00 0 0,00 0 87,68 8 0,00 0 87,68 23

Čepl Miroslav 0,00 0 0,00 0 81,61 3 0,00 0 0,00 0 81,61 24

Wasserbauer Vít 0,00 0 0,00 0 81,51 4 0,00 0 0,00 0 81,51 25

Bradáč Alois 0,00 0 0,00 0 0,00 0 73,32 15 0,00 0 73,32 26

Zídek František 72,84 9 - 10 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 72,84 27

Krčál Karel 0,00 0 0,00 0 0,00 0 71,35 18 0,00 0 71,35 28

Novotný Lukáš 0,00 0 0,00 0 64,25 7 0,00 0 0,00 0 64,25 29

Pospíšil Miloslav 0,00 0 59,09 4 0,00 0 0,00 0 0,00 0 59,09 30

Matějka Luboš 37,04 15 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 37,04 31

Loužecký Richard 33,33 16 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 33,33 32

Loužecký Filip 14,81 17 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 14,81 33

ŽENY Kuželky Míčový víceboj Silový trojboj Přespolní běh Běh do vrchu Celkově
Příjmení Jméno body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí
Ročková Michaela 94,38 2 78,57 3 100,00 1 83,77 3 65,98 3 422,70 1

Šubrtová Lucie 100,00 1 85,71 2 0,00 0 77,88 5 62,14 4 325,73 2

Stehlíková Růžena 0,00 0 0,00 0 98,61 2 100,00 1 83,12 2 281,73 3

Sedláková Lenka 78,65 4 57,14 5 0,00 0 68,43 6 52,03 5 256,25 4

Mošťková Miroslava 65,17 6 50,00 6 0,00 0 0,00 0 47,06 6 162,23 5

Plachtová Tereza 58,43 7 100,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0 158,43 6

Loužecká Kristina 75,28 5 0,00 0 0,00 0 82,80 4 0,00 0 158,08 7

Kvardová Markéta 93,26 3 42,86 7 0,00 0 0,00 0 0,00 0 136,12 8

Vábková Hana 53,93 8 28,57 8 0,00 0 0,00 0 45,39 7 127,89 9

Baarová Radka 49,44 9 64,29 4 0,00 0 0,00 0 0,00 0 113,73 10

Havlíková Jana 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 100,00 11

Musilová Miroslava 0,00 0 0,00 0 0,00 0 85,72 2 0,00 0 85,72 12

Dvojice Kuželky Míčový 
víceboj

Silový 
trojboj

Přesp. 
běh

Běh do 
vrchu

Body 
celkem

Pořadí

Kubát, 

Ročková
164,75 124,02 162,41 162,49 105,66 719,33 1

Šubrtovi 186,42 108,44 0,00 175,26 149,86 619,98 2

Holcman, 

Sedláková
178,65 107,14 0,00 0,00 112,27 398,06 3

Mošťkovi 115,79 127,27 0,00 0,00 110,35 353,41 4

Plachtovi 155,96 154,55 0,00 0,00 0 310,51 5

Moštěk P., 

Baarová
137,09 114,29 0,00 0,00 0 251,38 6

Kvardovi 162,40 74,68 0,00 0,00 0 237,08 7
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Biketrial
Na trati v Brně se jel dne 30. 4. 2011 první závod letoš-
ního ročníku Mistrovství České republiky v biketrialu. 
S napětím jsme očekávali, jak si povede Marek Pochtiol, 
loňský vítěz kategorie Poussin, který letos postoupil do 
vyšší věkové kategorie Benjamin. V této kategorii je nej-
mladší, jeho soupeři jsou o téměř tři roky starší.

Marek však mile překvapil, když bez respektu absolvo-
val celý závod a obsadil 3. místo. A to  v polovině závodu 
těsně vedl.

O týden později dne 8. 5. 2011 startoval na závodech 
Slovenského poháru v Rudinke u Kysuckého Nového 
Mesta. I tam se mu dařilo a závod dokončil na 2. místě.

V sobotu 14. 5. 2011 se v Olomouci jel druhý závod 
M-ČR. Marek nejel špatně, trochu však podcenil nástrahy 
kamenité tratě a závod dojel na 4. místě. I tak je po dvou 
odjetých podnicích na 3. místě.

V sobotu 28. 5. 2011 pokračuje seriál M-ČR závodem 
v Hamrech nad Sázavou.

O týden později už Marka čeká start na  závodech mis-
trovství Evropy, který se jede ve dnech  4.–5. června 2011 
ve švédském Björkviku.

za Biketrial Nové Veselí Jaroslav Pochtiol

Tělocvičná jednota 
Sokol Přibyslav 
Tělocvičná jednota Sokol Přibyslav byla pověřena přebo-

rem sokolské všestrannosti župy Havlíčkovy v gymnastice 

a v lehké atletice. 

Přebory v gymnastice se konaly v sobotu 16. 4. 2011 

v místní sokolovně. Soutěžilo se v přeskoku, cvičení v prost-

ných, na hrazdě, kruzích, kladině a na lavičkách. Samostat-

nou disciplínou pak byla soutěž ve šplhu. Účastníci byli 

rozděleni do těchto kategorií: předškoláci, mladší žákyně a 

mladší žáci I. a II. kategorie, starší žákyně III. a IV. kategorie. 

Do soutěže se zaregistrovalo 51 cvičících – z toho bylo 43 

z Přibyslavi, 3 z Havlíčkova Brodu a 5 seniorů ze Žďáru nad 

Sázavou. Poněvadž soutěžící z Přibyslavi měli absolutní 

převahu, získali jsme logicky všechny medaile. K výborné 

atmosféře patřilo i dobré občerstvení, které domácím cuk-

rovím obohatily místní sestry cvičitelky. Kromě kovových 

medailí a diplomů dostaly děti ještě krásné perníkové me-

daile, které upekla sestra Petra Holubová. Celé závody se 

těšily pozornosti diváků a zájmu rodičů, kteří přišli povzbu-

dit ve sportovních zápoleních své ratolesti. Kladem celé 

akce bylo i to, že nedošlo k žádnému zranění. Veškerou 

organizaci závodů perfektně zabezpečil cvičitelský sbor 

naší jednoty, vyhodnocení výsledků pak zpracoval župní 

náčelník bratr Ing. Miloš Uchytil z Nové Vsi u Chotěboře.

Atletická část sokolské všestrannosti se usku -

tečnila v sobotu 14. 5. 2011 ve sportovním areálu 

SZM Přibyslav v České ulici za krásného slunečného po-

časí.

Závodilo se ve sprintu, běhu na střední trati, skoku da-

lekém, hodu míčkem a vrhu koulí. K závodům se přihlási-

lo 63 závodníků, z toho 2 dorost a 2 dospělí.

Nejvíce soutěžících bylo opět z Přibyslavi, a to 36 dětí, 

dále pak z Nížkova, Kejžlice, Havlíčkova Brodu, Ledče 

nad Sázavou a Golčova Jeníkova. Potěšil zájem hlav-

ně předškoláků, kterých bylo 20, z toho 9 z Přibyslavi. 

Organizaci včetně rozhodčích zajistil opět cvičitelský 

sbor naší jednoty s přispěním župní náčelnice sestry 

Ing. Hany Horákové z Ledče nad Sázavou a náčelníka 

bratra Ing. Miloše Uchytila, který zpracoval elektronicky 

výsledkovou část závodů. 

Chci poděkovat touto cestou cvičitelkám  sestrám 

Kateřině Šustáčkové, Petře Holubové, Růženě Stehlí-

kové, Věře Pátkové, Evě Šmídové, Marcele Stejskalové, 

Martě Farkové, bratru Františku Kalinovi. Všichni obě-

tavě  připravovali cvičence v oddílech k oběma akcím. 

Z uvedených přehledů je zřejmé, že cvičitelský sbor naší 

jednoty patří k nejlepším v župě Havlíčkově. V současné 

době  se jeho členové  připravují na nácvičných srazech 

v Praze na XV. všesokolský slet v roce 2012.

Ing. František Kerbr – starosta TJ Sokola Přibyslav 

Atletická část soutěže v sokolské všestrannosti Biketrial

Sportovní zařízení města 
Přibyslav informuje
Pomalu se blíží doba letních prázdnin a vytoužených dovole-

ných. K nim patří nejen procházky, výlety, ale hlavně sluníčko 

a koupání. Na náročnou letní sezónu se připravuje i městské 

koupaliště. Provádí se údržba veškerého zařízení i prostran-

ství okolo bazénů. Nejvíce nás všechny zajímá, kdy se brány 

areálu otevřou návštěvníkům. Ovšem to nezáleží pouze na 

zaměstnancích. Příští týden by měly být bazény vyčištěné 

a měly by se začít napouštět. A pak už bude vše záležet jen 

na počasí. Musí se počkat, až slunce vodu ohřeje, protože při 

napuštění se její teplota pohybuje okolo 13° až 15° C. Naše 

městské koupaliště nemá jiný ohřev vody. Snad se někdy 

v budoucnu v městském rozpočtu najde fi nanční částka, která 

by tento problém vyřešila a bylo by možné hojněji koupaliště 

využívat. Ale do té doby se musíme spoléhat jen na sluníčko. 

(informace o provozu městského koupaliště získáte na 
stránkách www. pribyslav.cz)

 za SZM Přibyslav Anna Šauerová, ICMM Přibyslav 

Psalo se o sportu před 
lety (4)
Závody ČOS. v prostém tělocviku.
(Národní listy, 11. 6. 1934)
Veliké mezisletové závody ČOS. soustředily přes 200 závod-
níků. Konaly se v neděli 10. t. m. na závodišti ČOS. a Čs. A. 
A. U. na Letné...
...Překážky na 110 m: 1. Friedl, Král. Pole, 17.3 vt., 
2. Hofman Jos., Žižkov, 3. Štefáček Stan., Přibyslav... Závody 
měly rychlý spád a dobrou organizaci. Na konci závodů pro-
mluvil k závodníkům vůdce závodů prof. Šten a rozdal ceny. 
Diváků bylo málo.
(Připomeňme, že samostatná Tělocvičná jednota Sokol 
byla v Přibyslavi založena roku 1892. V roce 1937 se umís-
tila Přibyslav mezi obcemi, které jsou „nejsokolštější“, tj. kde 
tvoří sokolští příslušníci nejvyšší procento v obci, jako osmá. 
521 sokolských příslušníků tvořilo 22.6 % z celkového počtu 
obyvatelstva.)

J. Ledvinka, ml.
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Do 30. 6. 2011
Inzerce v Přibyslavském občasníku 
– náklad 1670 výtisků
(Ceny jsou s DPH)

FORMÁT A4 celá strana 1 920 Kč

FORMÁT A5 1/2 strany 960 Kč

FORMÁT A6 1/4 strany 480 Kč

FORMÁT A7 1/8 strany 240 Kč

FORMÁT A8 1/16 strany 120 Kč

FORMÁT 1 cm2 3,60 Kč

Při 2. a dalším opakování sleva 5 %

Inzerce na internetových stránkách www.pribyslav.cz
Stejné podmínky jako inzerce v Přibyslavském občasníku
– doba zveřejnění 30 dní.

Při 2. a dalším opakování sleva 5 %

Od 1. 7. 2011
Inzerce v Přibyslavském občasníku – náklad 1670 výtisků
(Ceny jsou bez DPH!)

FORMÁT A4 celá strana 2.000 Kč

FORMÁT A5 1/2 strany 1.000 Kč

FORMÁT A6 1/4 strany 500 Kč

FORMÁT A7 1/8 strany 250 Kč

FORMÁT A8 1/16 strany 125 Kč

FORMÁT 1 cm2 4 Kč

Při 2. a dalším opakování sleva 5 %

Cena inzerce v elektronickém vydání Přibyslavského 
občasníku na www.pribyslav.cz  je započítána v ceně 
inzerce tištěného vydání Přibyslavského občasníku.

Inzerce a reklamní vysílání v TV Přibyslav
1.  Komerční vysílání – za 1 sekundu vysílacího času:
 a)  v informačním bloku – 1 týden 6,-  Kč/sek
          delší období – násobky základní sazby
 b) v hlavním vysílání – za každé uvedení 12,-  Kč/sek
2.  Inzerce – 1 stránka na  1 týden                         2,40 Kč/sek
                                               2 týdny                         4,80 Kč/sek
3 Stránky nekomerčního charakteru
    (sport, kultura, charita, spolky)                            zdarma
4 Zhotovení reklamní stránky                       od 50,- Kč
5. Zhotovení inzertní stránky                         od 10,- Kč

Hlášení městského rozhlasu
Cena činí 10,- Kč za 1 hlášení.

Schváleno:

140/2011 
ze dne 
25. 5. 2011

Rada města Přibyslav schvaluje ceník inzerce 
v Přibyslavském občasníku od 1. 7. 2011 dle pří-
lohy k jednání a ruší k 30. 6. 2011 ceník inzerce 
v Přibyslavském občasníku, schválený usnese-
ním Rady města Přibyslav č. 56/2010 ze dne 
10. 3. 2010.
Odpovědnost: Zdeňka Valnerová
                            Ing. Zdeňka Teclová
Termín: od 1. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, 
zdržel se 0.

56/2010
ze dne 
10. 3. 2010

Rada města Přibyslav schvaluje ceníky města 
Přibyslav, platné od 1. 4. 2010, dle přílohy 
k jednání a ruší k 31. 3. 2010 ceníky schválené 
usnesením Rady města Přibyslav č. 241/2008 ze 
dne 4. 12. 2008, č. 244/2008 ze dne 4. 12. 2008 
a č. 273/2007 ze dne 21. 11. 2007.
Odpovědnost: Ing. Miroslav Ondráček
Termín: 31. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, 
zdržel se 0.

CENÍK INZERCE
V PŘIBYSLAVSKÉM
OBČASNÍKU

 
      
 
 
                         
 

      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 
 



ČERVEN 2011Str. 22  Inzerce

TENTO KUPON SE 
VZTAHUJE NA 
NEOMEZENÉ 
MNOŽSTVÍ 
ŠUNKOVÉ PIZZY 
A MARGARITY
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ZBOŽÍ
SKLADEM

DOPRAVA
ZDARMA

PRODEJN
A

1200m
2



Nabízíme široký sortiment- nerezového materiálu  -  plechy, trubky kulaté a čtvercové …..
◆ Povrchové úpravy kartáčování a broušení  plechů a polepení fólií
◆ Dělení plechů ze svitků nerezové, pozinkované a konstrukční oceli ČSN 11375
◆ Pro klempíře dělení svitků pozinkovaných, pozinkovaných  barvených, převíjení svitků

Dělící centrum -  laserové pálení – max. síla konstrukční oceli: 25mm
nerezové oceli: 20mm
hliník: 8mm

ohraňovací lisy  - max. délka 4m

Drobný prodej, výkup nerezového odpadu a europalet.
Pomocí vlastního vozového parku zajišťujeme našim zákazníkům rozvoz materiálů v ceně.

Inzerce ČERVEN 2011Str. 24

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 

U nádraží 383
Přibyslav 582 22

Tel.:  569 482 685, 605 175 474, 606 571 976
Fax :569 432 124 , e-mail :scmetal@scmetal.cz

Pronajmu 

byt 

v Přibyslavi

1+kk, 

43m2 

Tel. 724 011 838

Pronajmeme byty 2+kk v centru Přibyslavi. 
K nastěhování na podzim. 
Informace na tel.: 606 694 379
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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 

pondělí  13. června 2011 od 10.00  do 15.00
STARÝ ŠPITÁL

DĚ T S K É ZB OŽÍ 3 0,-/1 k s,  DÁ M S K É ZB OŽÍ 5 0,-/1 k s

SECOND HAND /  výprodej zboží
 z Anglie
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SPCCH ČR 
– ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 

PŘIBYSLAV 
INFORMUJE           

ve čtvrtek 9. června  2011 ve 14.30 
hodin

VÝBOROVÁ SCHŮZE            ’ ’
ve čtvrtek 30. června 2011 

v 15.00 hodin

POSEZENÍ NA ZAHRÁDCE 
– RESTAURACE U KUBÍNŮ 

(hry, hudba)
bližší informace budou upřesněny

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.
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MO  KDU- SL 
 
 
 
 
 
 
 

v sobotu 25. 6.  2011 
FARNÍ   STODOLA 

 

Vystoupí mladé a nad jné kapely 
3K , OHS, Houby s Woctem 

Jako bonus  
Dudácké Duo Tomáše a Václava Jajtnerových 

 
bližší na plakátech 

 

Město Přibyslav
ve spolupráci s Burma Center Prague
pořádá 

PŘEDNÁŠKU O BARMĚ
vedenou paní Sabe Amthor Soe a rodinou Wah 
žijící v našem městě

v neděli 12. června 2011
od 14.00 hodin 
na místní římskokatolické faře

Spojeno s ochutnávkou „barmské“ kuchyně!!!!

Vstupné zdarma
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M STO P IBYSLAV  
               ve spolupráci   

  s Klubem senior  Pohoda 
                    po ádají 

 
 

od 15. ervna 2011 vždy každou st edu  
od 19.00 do 20.00 hodin 

(za p íznivého po así) 
CVI ENÍ VE VOD  PRO SENIORY 

NA M STSKÉM KOUPALIŠTI 
 

Cvi ení ve vod  využívá p irozeného odporu a 
vztlaku vody a p edstavuje nenásilnou, avšak 

ú innou formu fyzické zát že. Cvi ení zlepšuje 
svalovou vytrvalost a sílu, má vliv na správné 
držení t la, na pružnost kloub  a také na 

nervosvalovou koordinaci. 
 

Pro bližší informace a termíny cvi ení 
kontaktujte pracovnice  

odboru sociální pé e MÚ P ibyslav. 
 

Odbornou cvi itelkou je paní Ilona Loužecká,DiS. 

V z p o m í n k a

Dne 12. června uplynou dva roky, kdy 
nás navždy opustil náš milovaný manžel, 

tatínek, dědeček pan

Jan Slavíček
Kdo jste ho znali věnujte mu 

s námi v tento tichou vzpomínku
rodina Slavíčkova



ZÁVODY V MOTOROVÉM PARAGLIDINGU 
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Aeroklub Přibyslav pořádá
ZÁVODY V MOTOROVÉM 
PARAGLIDINGU
Ve dnech 3. až 5. června 2011 se na letišti v Přibyslavi konají závody v motorovém paraglidingu. 

Soutěžit se bude od pátečního večera vždy ráno a na večer.  Součástí závodu je divácky atraktivní slalom nebo přesnost při-

stání. Přes den je v plánu „ekonomika“ a vyhlášení vítězů na nedělní poledne. V neděli ráno se také při dostatečném množství 

pilotů pokusíme o hromadný start a tím i pokoření stávajícího rekordu. Při nepřízni počasí se závody budou konat o týden 

později, 10. až 12. června.

 pořadatelé

V sobotu 23.4.2011 se v přibyslavské sokolovně uskutečnila BENEFIČNÍ AKCE. Vystoupila zde vynikající rocková skupina VOSA 
ROCK, která přilákala mnoho mladých lidí. Výtěžek z této akce bude použit na svoz postižených děti do Speciální školy v Havlíč-
kově Brodě.
     Velké díky patří skupině VOSA ROCK a všem ochotným lidem s dobrým srdcem, kteří nám s touto akcí pomohli. Mnohokrát 
děkujeme.     

                                                                               Rodiče postižených dětí z Občanského sdružení TROJKA

HUDEBNÍ SKUPINA  VOSA ROCK OPĚT POMOHLA 
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Kulturní přehled
K Z M  P Ř I B Y S L A V
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(fotodokumentace). Fotografi e: Ladislav Hladík st., Karel Březina a z archívů přispěvatelů. Příspěvky vyjadřují názory autorů a nemusí být totožné se stanoviskem vydavatele a redakční rady. Redakční rada 
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Kulturní dům Přibyslav
tel.: 569 484 697
mob.: 739 447 360
e-mail: kd@pribyslav.cz
stefacek.pribyslav@seznam.cz

Informační centrum Přibyslav
Městské muzeum
Po 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 13.00–16.00
Ne 9.00–11.00 13.00–16.00
tel.: 569 484 361
e-mail: ic@pribyslav.cz
Červen–srpen

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

- 3.–5. června 2011 Závody v motorovém paraglidingu letiště Přibyslav  Aeroklub Přibyslav 
- 3.–6. června 2011 IKAROS 2011 – Raketové klání  skautská základna Přibyslav AMD ČR 
- 4. června 2011 v 16.30 h. fotbalové utkání – FK Přibyslav (1A) fotbalové hřiště - Přibyslav SK Přibyslav
- 4. června 2011  VOSA ROCK „U Strašilů“ – Dolní Jablonná OV Dolní Jablonná
- 10. června 2011 Taneční akademie Kulturní dům Přibyslav  ŠD, ŠK a KZM Přibyslav
- 11. června 2011 ve 13.00 h. Dětské odpoledne hřiště u sportovní haly   ČPP, A.S.
- 12. června 2011 v 9.00 h.  Dvanáctiboj – cyklozávod parkoviště ACO  SZM Přibyslav
- 12. června 2011 ve 14.00 h.  přednáška: O Barmě římskokatolická fara Přibyslav Město Přibyslav; BCP
- od 15. června 2011 v 19.00 h. Cvičení ve vodě pro seniory koupaliště Přibyslav  KS Pohoda; Město Přibyslav
- 16. června 2011 v 16.00 h. Koncert žáků ZUŠ HB Kulturní dům Přibyslav  ZUŠ HB, pobočka Přibyslav; KZMP
- 23. června 2011 v 16.00 h. Koncert žáků ZUŠ HB Kulturní dům Přibyslav  ZUŠ HB, pobočka Přibyslav; KZMP
- 23. června 2011 v 17.00 h. vernisáž: Výstava fotografi í Kurfürstův dům Přibyslav  Fotoklub Polná; KZM Přibyslav
- 25.–26. června 2011 Přibyslavská pouť město Přibyslav
- 25.–26. června 2011 Výstava králíků, holubů drůbeže,… Chovatelský areál Přibyslav ZO ČSCH Přibyslav   
- 25. června 2011 Soutěž o nejtěžší nutrii výstavy Chovatelský areál Přibyslav ZO ČSCH Přibyslav  
- 25. června 2011 Pouťový festival farní stodola Přibyslav  MO KDU – ČSL
- 26. června 2011 v 10.00 h. Exhibiční fotbalové utkání fotbalové hřiště - Přibyslav SK Přibyslav
- 30. června v 15.00 h. Posezení na zahrádce  restaurace U Kubínů  SPCCH ČR – ZO Přibyslav
- 30. června 2011 Ukončení fotografi cké soutěže… Kurfürstův dům Přibyslav  KZM Přibyslav
   

červen 2011

Pokud chcete, aby vám byl elektronicky zasílán 

SOUHRNNÝ KULTURNÍ PŘEHLED, 
stačí poslat e-mail z dané adresy a jako předmět uvést:

Žádost o zasílání kulturního přehledu
Zprávu pošlete na adresu:

ic@pribyslav.cz


