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Z Městského úřadu Přibyslav
Odbor správy a údržby
Činnost odboru správy a údržby je v červnu spoje-
na především s údržbou a čistotou města. Provádí 
se sekání veřejných ploch, stříkání dlažby a chodní-
ků proti plevelům a další drobné úpravy veřejných 
prostranství. Po dohodě s odborem sociální péče 
zaměstnáváme formou veřejné služby dva pracov-
níky, pobírající dávky hmotné nouze. Tyto osoby 
jsou dlouhodobě ve stavu hmotné nouze a mají 
objektivní či subjektivní problémy s nalezením za-
městnání. Z dávek hmotné nouze pobírají příspě-
vek na živobytí, který je jim po určité době krácen. 
Po odpracování 20 hodin měsíčně se příspěvek 
zvyšuje na původní výši. Tyto osoby využíváme pře-
devším, jak občané mohli zaregistrovat, k úklidu 
města a jeho částí.

Během měsíce června jsme prováděli rekonstruk-
ci oplocení na místním hřbitově a osazení nové 
hřbitovní branky. Ve městě byly obnoveny nástřiky 
parkovacích stání a označení míst pro stánky na 
pouť. Ve spolupráci s odborem životního prostředí 
a firmou z Havlíčkova Brodu jsme osázeli betonové 
květináče rozmístěné ve městě; dva z nich v lokalitě 
u nádraží byly hned druhý den vandalsky poničeny. 
Vede nás to k úvaze, zda má význam vážit čas a prá-
ci k zvelebení města. V lokalitě Pod bramborárnou 
a u sportovní haly jsme instalovali nové plakátovací 
plochy, u Žižkovy mohyly byla opravena informační 
cedule. 

Samozřejmě, jako každý rok touto dobou, jsou 
prováděny práce související s přibyslavskou poutí, 
jako přesun květináčů, rozvoz odpadkových košů 
a kontejnerů, následně ranní sobotní, nedělní 
a pondělní úklid města. 

Co se týče investiční akce hasičská zbrojnice 
Dobrá, práce pokračují v souladu s časovým har-
monogramem. 

V oblasti bytové – v měsíci červnu byly přiděleny 
dva byty v DPS. Jeden byt v DPS zůstává neobsa-
zen. V brzké době budou provedeny revize komínů 
ve všech bytových domech města.

Ing. Ludmila Benešová,vedoucí OSÚ

Z činnosti Pečovatelské služby 
Přibyslav
Dne 5. května jsem navštívila Festival sociálních slu-
žeb ve Žďáře nad Sázavou, kterého se zúčastnilo 
přes 20 poskytovatelů sociálních služeb z celého 
okresu Žďár nad Sázavou. Prezentace jednotli-
vých služeb byly doplněny o odborné workshopy 
a přednášky a o ukázky aktivit jednotlivých poskyto-
vatelů – např. o výrobu keramiky, pletení z pedigu, 
malování na hedvábí, drátkování a další aktivity. 
Přínosem pro moji práci bylo především navázání 
kontaktů s jednotlivými poskytovateli sociálních 
služeb a jejich poznatky a zkušenosti. 

V sobotu 7. 5. proběhla ve společenské místnosti 
Střediska pečovatelské služby velikonoční mše svatá 
spojená se zpěvem velikonočních písní.

Dne 10. 5. jsme se v rámci vzdělávání zúčastnily 
školení na téma „Psychohygiena při práci s lidmi“. 
Školení bylo zaměřeno na sebereflexi jednotlivých 
účastníků školení, na ujasnění si významu psycho-
hygieny a na různé techniky duševní hygieny. 

Dne 16. 6. se pracovnice Pečovatelské služby Při-
byslav v rámci vzdělávání zúčastnily školení na téma 
„Nouzové a havarijní situace“. Školení bylo zaměře-
no na vymezení pojmu „nouzové, mimořádné a ha-
varijní situace“, na jejich příčiny a postupy při jejich 
zvládání, na komunikaci v týmu při řešení rizikových 
situací, na zaznamenávání rizikových situací a na vzá-
jemnou podporu pracovníků při práci s rizikem. Pří-
nosné pro pečovatelky byly zejména příklady z praxe 
dalších poskytovatelů sociálních služeb. 

V průběhu června jsme navázaly spolupráci s Pe-
čovatelskou službou ve Žďáře nad Sázavou formou 
odborné stáže. Na základě Dohody o zajištění od-
borné stáže umožníme žďárským pečovatelkám 
absolvovat v našem zařízení osmihodinovou stáž 
vždy pro jednu pečovatelku. Sama za sebe mohu 
říct, že se na tuto spolupráci velice těším a že bude 
jistě přínosem pro obě strany zejména co se týče 
zkušeností a pohledů na jednotlivé úkony, které se 
u klientů provádějí.

V rámci zvyšování kvality sociálních služeb prů-
běžně přepracováváme metodiku Pečovatelské 
služby Přibyslav tak, aby splňovala kritéria stan-
dardů kvality sociálních služeb, které jsou následně 
prověřeny inspekcí. Pomocí těchto kritérií je defino-
vána úroveň kvality poskytování sociálních služeb 
v oblasti personálního a provozního zabezpečení 
sociálních služeb a v oblasti vztahů mezi poskyto-
vatelem a klienty. Stávající metodika Pečovatelské 
služby Přibyslav v současné době vyhovuje poža-
davkům inspekce kvality sociálních služeb jen čás-
tečně.

Martina Veselá, DiS., vedoucí PS Přibyslav

Odbor výstavby
Kolaudace skládky. Dne 17. května 2011 proběhla 
závěrečná kontrolní prohlídka na skládce v Ronově 
nad Sázavou za účelem vydání kolaudačního roz-
hodnutí. Skládka je kolaudována postupně, a to při 
dokončení rekultivace určité části (plochy) skládky, 
a dále jsou kolaudována nově zřízená pole pro uklá-
dání odpadu. Tentokrát bylo kolaudováno rozšíření 
stávající skládky, kdy byla nově vybudována pole 
označená jako č. 3 a 4. Pole jsou odpovídajícím 
způsobem zaizolována, je provedeno odvodnění 
ploch včetně kontrolních šachet průsakových vod 
a je zřízena přístupová komunikace. Ve druhém ko-
laudačním řízení bylo povoleno užívání již dokon-
čené části skládky, plochy č. 3, kdy skládkové těleso 
dosáhlo již projektovaného tvaru. Uložený odpad 
je zaizolován i z horní části a poté je zavožen po-
třebnou vrstvou zeminy pro následné osetí travou. 
K závozu jsou využívány přebytky zeminy a skrýv-
kového materiálu z rozšíření skládky (pole č. 3 a 4). 
Stávající skládka odpadů je provozována od roku 
1995 v lokalitě Ovčín a slouží pro řízené ukládání 
odpadu z cca 70 obcí a 4 měst. Svojí polohou a ve-
likostí svozové oblasti má regionální charakter, jeli-
kož se nachází na rozhraní tří regionů kraje Vysoči-
na – Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou a Polná. Na 
současné úrovni systému nakládání s odpady má 
pro danou oblast nezastupitelný význam a slouží 
pro více než 80 000 obyvatel.

Miloš Šimek, vedoucí OV

Odbor životního prostředí
Smlouvy o zapojení do systému svozu komunál-
ního odpadu a o zapojení do systému tříděného 
sběru. Odbor životního prostředí Městského úřa-
du Přibyslav v minulém občasníku sdělil občanům, 
kteří se zabývají podnikatelskou činností, buď 
jako právnické, nebo fyzické osoby, že musí mít 
zákonnou smlouvu o likvidaci odpadů, uzavřenou 
s oprávněnou osobou. Tato povinnost vyplývá ze 

Přibyslavské náměstí v jeho neobvyklé každoroční roli. Pouť 2011 
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zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů. 

Na toto oznámení reagoval jeden podnikatel, 
který ani nemusí mít smlouvu s městem uzavřenou, 
protože nemá v Přibyslavi provozovnu. Ostatní po-
vinné osoby nereagovaly. 

Město Přibyslav bude postupovat vůči těmto 
podnikajícím osobám zákonným způsobem.

Mgr. Ludmila Řezníčková, vedoucí OŽP

Odbor hospodářsko-správní
Hospodaření města Přibyslav

V následující tabulce je uvedeno plnění rozpočtu 
města k 31. 5. 2011

( v Kč) Rozpočet 
po změnách

Výsledek 
od počátku 
roku

% plnění

PŘÍJMY 90 995 540 40 155 489 44,1
1. daňové 50 891 900 23 990 557 47,1
2. nedaňové 1 904 600 1 112 651 58,4
3. kapitálové 719 000 904 527 125,8
4. přijaté dotace 37 480 040 14 147 754 37,7
VÝDAJE 95 547 540 40 133 690 42,0
1. běžné 39 339 715 12 443 016 31,6
2. kapitálové 56 207 825 27 690 674 49,3

Finanční plán hospodářské činnosti předpokládá 
na rok 2011 výnosy ve výši 19.957.000 Kč a náklady 
ve výši 10.400.120 Kč. 

Výnosy a náklady hospodářské činnosti města 
k 31. 5. 2011 jsou uvedeny v tabulce. 

( v Kč) Výnosy Náklady Hospodářský 
výsledek

Lesy 519 398 165 972 353 426

Skládka 5 360 326 2 448 831 2 911 495

Sportovní 
zařízení

202 280 0 202 280

Správa 
majetku

860 759 311 011 549 748

Kabelová 
televize

1 722 446 559 387 1 163 059

Všeobecná 
správa

37 410 17 459 19 951

Pronájmy 1 039 839 0 1 039 839

Celkem 9 742 458 3 502 660 6 239 798 

Ing. Zdeňka Teclová, vedoucí OHS

Krásné léto plné slunce, pohody,  
nových zážitků o dovolené a všem  
dětem bezstarostné, krásné prázd-
niny jménem Zastupitelstva města  
Přibyslav i jménem svým pře-
je všem občanům Přibyslavi  
i jejim blízkým

Mgr. Jan Štefáček
starosta 

Veřejná služba a sociální 
stát jako kulturní 
a politický výdobytek 
Evropy
V měsíci květnu letošního roku začalo město Přiby-
slav využívat veřejné služby. Město tak nově umož-
ňuje občanům, kterým se dlouhodobě nedaří najít 
zaměstnání a setrvávají ve stavu hmotné nouze, za-
chovat si pracovní dovednosti a návyky a umožňuje 
jim při odpracování dvaceti nebo třiceti hodin mě-
síčně navýšit si mírně svůj příjem. Za odvedenou 
práci nenáleží občanům ve veřejné službě odměna, 
ale je jim jejich práce kompenzována navýšením so-
ciálních dávek. Věřím, že se zavedení veřejné služby 
stane nejen přínosem pro občany takto pracující, 
ale že se stane také přínosem pro vzhled našeho 
města a obcí.

V minulém čísle Přibyslavského občasníku jsem 
byl osočen panem Mgr. Vaníčkem, že „nelze – a 
už vůbec ne z pozice veřejného činitele – nazývat 
všechny ty, kteří se dostali do podobných problé-
mů, narkomany“ (rozuměno sociálních problémů). 
S tím určitě nelze než souhlasit! Bohužel, kdyby četl 
pan Vaníček můj text důkladně, zjistil by, že nic 
takového jsem nenapsal. Opravdu by mne zajíma-
lo, zda je jeho interpretace pouze nepochopením 
mých slov nebo je jejich úmyslným překroucením.  
Vždyť pokud píši: „Stali jsme se narkomany závis-
lými na státu.“ , píši nejen v této větě, ale v celém 
kontextu o společnosti jako celku a právě o tom, co 
pan Vaníček nazývá „ sociálním státem, kulturním 
a politickým výdobytkem Evropy“.  Píši o tom, že 
stát na sebe převzal odpovědnost za zcela běžné 
situace, které se vyskytují v životě každého člověka 

(důchod, běžné zdravotní ošetření atd.). Zásadně 
ne o lidech, kteří se dostali do těžkých zdravotních 
či sociálních problémů! 

Jednoznačně lze totiž říct, že provozování tohoto 
„ výdobytku“ je jedním z balvanů, který táhne nejen 
nás, ale celou Evropu ke dnu ve světové konkuren-
ci.  A toto naše jednání, pokud ho rychle nezmění-
me, bude mít v konečném účtování fatální důsledky 
právě pro ty nejchudší a pro střední vrstvy.

Zcela zásadně musím odmítnout i jeho pohled na 
rodinu jako na „do jisté míry ideologický konstrukt 
a umělecký kýč“, kterým pan Vaníček operuje a kte-
rý chce dokázat tím, že i rodina podléhá nejrůzněj-
ším nešvarům.  Kdo z nás nejrůznějším nešvarům 
nepodléhá? Není rodina tím místem, které má být 
schopno se s nejrůznějšími nešvary a trablemi utkat 
a vyrovnat? To, že to není někdy možné, má být dů-
kazem, že rodina nemá fungovat a komplikované 
lidské osudy má řešit stát? K tomu mám snad jen 
sdělení, že osobně svoji rodinu za ideologický kon-
strukt a umělecký kýč rozhodně nepovažuji.

Pokud má být stát i nadále funkční, musí své so-
ciální služby směřovat k jasně definovaným skupi-
nám lidí, které život postihl nepřízní osudu, a pod-
porovat jejich rychlé, třeba i částečné zapojení do 
aktivního života. Ne k širokým masám. A k tomu 
například přispívá veřejná služba. Věřím, že podob-
ných nástrojů, třeba i lépe postavených, budeme 
mít v budoucnu více.

Martin Kamarád 

Upozornění: Další příspěvky na toto téma nebu-
dou na základě schválených „Pravidel vydávání 
Přibyslavského občasníku“ již na stránkách PO 
zveřejňovány.

redakční rada

Zákon 254/2001 Sb. o vodách o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném 
znění (dále jen „zákon o vodách“) nabyl účinnosti 1. 1. 2002 a stanoví, že majitelé 
vodních děl IV. kategorie jsou povinni provádět technicko bezpečnostní dohled 
(TBD) na vodních dílech. TBD je zajišťování technického stavu vodního díla slou-
žícího ke vzdouvání nebo zadržování povrchové vody z hlediska jeho bezpečnosti 
a stability. Z hlediska TBD se vodní díla rozdělují do čtyř kategorií (I až IV) podle 
rizika ohrožení lidských životů, možných škod na majetku a ztrát z omezení funkcí 
ve veřejném zájmu.

Dle novelizace vyhlášky o TBD nepodléhají technicko-bezpečnostnímu dohledu 
stavby, které jsou uvedeny v § 3:

1. příčné stavby v korytech vodních toků a přilehlých územích, jejichž výška od paty hráze 
po korunu je nižší než 1 metr a celkový objem vzduté vody nepřesahuje 1 000 m3,

2. pevné a nepohyblivé příčné vzdouvací stavby v korytech vodních toků, jejichž pevná 
předivná vlna je převýšena nade dnem v podjezí méně než 1,5 metru,

3. nádrže zcela zahloubené v zemi bez vzdouvacího prvku – tůně, laguny, slepá ramena, 
vodovodní řady a vodojemy, kanalizační sítě a rekreační bazény.
Vodní zákon, který vstoupil v platnost 1. 1. 2002, jasně stanovil, že nezařazená vodní 

díla se automaticky stávají vodními díly IV. kategorie. U vodních děl IV. kategorie (to je 
většina rybníků a vodních nádrží na území obcí a měst) je povinnost provádět TBD 1 x za 
10 let. Pro vodní díla vybudovaná před 1. 1. 2002 tento termín uplyne 31. 12. 2011.

Mgr. Ludmila Řezníčková, vedoucí OŽP

Upozornění pro majitele vodních děl IV. kategorie
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F O T O R U B R I K A:
Letní procházka 

Koupaliště v plném provozu,

Plastika Najády s lachtanem – kašna u KD

Léto už nic nezastaví

Víceúčelové sportoviště

Pokračování na další straně

Mgr. Jan Štefáček

40/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravený program veřejného zasedání dne 15. 
6. 2011.
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zahájení

41/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje dohodu o přeúčtování neinvestičních výdajů mezi 
městem Přibyslav a obcí Olešenka.
Odpovědnost: Martin Kamarád
Termín: 06/2011
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Dohoda

42/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje dohodu o přeúčtování neinvestičních výdajů mezi 
městem Přibyslav a obcí Stříbrné Hory.
Odpovědnost: Martin Kamarád
Termín: 06/2011
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

43/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje dohodu o přeúčtování neinvestičních výdajů mezi 
městem Přibyslav a obcí Dlouhá Ves.
Odpovědnost: Martin Kamarád
Termín: 06/2011
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

44/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje ukončení nájemní smlouvy mezi 
Římskokatolickou farností Přibyslav, Přibyslav, Kostelní 267 a městem Přibyslav na 
pronájem věže na pozemku parc. č. st. 206 a pozemku parc. č. st. 206 v k. ú. Přibyslav 
dohodou ke dni 31. 7. 2011.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 31. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, proti 0, zdržel se 3.

Nájem

45/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje vnitřní předpis Pravidla postupu při pořizování 
změn a úprav územního plánu Přibyslav.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 06/2011
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, proti 0, zdržel se 3.

Obecní legislativa

46/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje smlouvu o půjčce uzavřenou mezi městem 
Přibyslav a MDDr. Hanou Novotnou, Ronov nad Sázavou 8, 582 22 Přibyslav ve výši 
300.000 Kč na dovybavení zubní ordinace Bechyňovo náměstí 2, 582 22 Přibyslav.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 06/2011
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Rozpočet města

47/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2011 k rozpočtu města 
Přibyslav na rok 2011 podle přílohy.
Příloha: Rozpočtové opatření č. 5/2011
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 06/2011
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, proti 0, zdržel se 3.

48/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav rozhoduje 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+ kk pro 
integraci přesídlence z Barmy.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
                            Ing. Ludmila Benešová
Termín: 12/2011
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Různé

Rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu města Přibyslav na rok 2011
Příjmy
Paragraf/ 
položka

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

– ponížení
0000/2411 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů - FO   30 510,00
 splátky jistiny půjčky MDDr. Novotné 30,5 tis.Kč  
0000/4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 45 227,00
 ZŠ - obec Žižkovo Pole -3,4 tis.kč  
 MŠ - obec Olešenka 43,4 tis.Kč  
 MŠ - obec Stříbrné Hory 5,2 tis.Kč  
0000/4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 100 000,00
 dotace kraje - akceschopnost jednotky SDH 100,0 tis.Kč  
3619/ Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 13 239,00
 jednorázové doplacení bytu 13,2 tis.Kč  
3639/ Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 184 500,00
 prodej pozemků 184,5 tis.Kč  
3743/ Rekultivace půdy v důsledku těžební a důlní činnosti 1 600,00
 OBÚ lom Utín 1,6 tis.Kč  
6171/ Činnost místní správy 104 500,00
 prodej buldozeru 46,6 tis.Kč  
 věcné břemeno ČEZ 57,9 tis.Kč  
6310/ Obecné příjmy a výdaje z finančních operací   3 054,00
 splátky úroků půjčky MDDr. Novotné 3,1 tis.Kč  

změna příjmů 482 630,00
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Příroda v létě láká...

... stejně tak adrenalinové pouťové atrakce

Mgr. Jan Štefáček

Půjčovna kompenzačních  
a rehabilitačních pomůcek
Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomů-
cek funguje při Pečovatelské službě Přibyslav od 1. 
4. 2010. 

Pomůcky se zapůjčují krátkodobě i dlouhodobě 
na základě platné Nájemní smlouvy a jejich úhrada 
je stanovena Ceníkem kompenzačních a rehabi-
litačních pomůcek. Zapůjčení se řídí schváleným 
Řádem půjčovny. Řád půjčovny a Ceník půjčovny 
kompenzačních a rehabilitačních pomůcek najdete 
na webových stránkách města Přibyslav pod odka-
zem Sociální služby nebo je k dispozici na poda-
telně Městského úřadu Přibyslav a v Informačním 
centru Přibyslav.

Začátkem června tohoto roku byly zakoupeny 
na základě větší poptávky o naše služby další kom-
penzační pomůcky – 2 elektrická polohovatelná 
lůžka včetně antidekubitních matrací, 1 toaletní 
křeslo, 1 mechanický invalidní vozík a 2 nástavce 
na WC. Zájemci o zapůjčení pomůcek se mohou 
obracet na Martinu Veselou, DiS., vedoucí Pečova-
telské služby Přibyslav na tel.: 569 482 128 nebo  
725 102 511.

Martina Veselá, DiS., vedoucí PS Přibyslav

Výdaje
Paragraf/ 
položka

Název položky, popis změny (uvedené položky nejsou závazným ukazatelem) změna výdajů 
v Kč + navýšení                                 
-ponížení

2341/ Vodní díla v zemědělské krajině 36 438,00
 finanční podíl na opravě rybníku Pobočný 36,4 tis.Kč  
3111 Předškolní zařízení 21 600,00
 projektová dokumentace rekonstrukce MŠ Tyršova 21,6 tis.Kč  
3512 Stomatologická péče 300 000,00
 půjčka MDDr. Novotná 300,0 tis.Kč  
3632/ Pohřebnictví 80 520,00
 projektová dokumentace chodník 39,12 tis.Kč  
 projektová dokumentace odstavná plocha 41,4 tis.Kč  
3635/ Územní plánování 89 400,00
 převod části KÚ 89,4 tis.Kč  
3639/ Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 16 000,00
 plat Barmánec 12 tis.Kč  
 pojistné na soc. zabezpečení 3 tis.Kč  
 pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1,0 tis.Kč  
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů   -40 000,00
 přesun do §3724 -40,0 tis.Kč  
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů   40 000,00
 přesun z §3721 40,0 tis.Kč  
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň -80 000,00
 převedení dotace ÚP -80,0 tis.Kč  
5512/ Požární ochrana - dobrovolná část 100 000,00
 dotace kraje - akceschopnost JPO (příjmy RO5) 100,0 tis.Kč  
6112/ Zastupitelstva obcí -50 000,00
 nespecifikované rezervy -50 tis.Kč  
6171/ Činnost místní správy 114 000,00
6171/5011 platy zaměstnanců 109,0 tis.Kč  
6171/5192 náhrady za léčení úrazu VZP 5,0 tis.Kč  
6409/ Ostatní činnosti jinde nezařazené -145 328,00
 mínus snížení / plus zvýšení kapitálové rezervy -145,3 tis.Kč  

změna výdajů 482 630,00

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 15. 6. 2011
147/2011 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu č. EP–12-2001519/VB/1 o provedení nového 

zemního kabelového vedení nn do obecních pozemků mezi účastníky město Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav a společností ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem 
Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 06/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Smlouva

148/2011 Rada města Přibyslav schvaluje dodatky servisních smluv č. 1316S/05/260, č. 
2776S/07/460, č. 3590S/08/260, č. 3591S/08/260, č. 3903S/09/260, č. 4670/10/460 
a č. 4671/10/460 mezi městem Přibyslav a firmou IMPROMAT CZ spol. s r. o., U Hellady 
697/4, 140 00 Praha 4, regionální pobočkou v Jihlavě, IČ 48117820.
Odpovědnost: Jiří Koudela
Termín: 06/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

149/2011 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě č. 1615.1240010TSE na 
investiční akci „Cyklostezka Přibyslav – Sázava“, kterým se zkracuje termín provedení 
stavby cyklostezky a upravuje harmonogram prací od měsíce května do konce 
srpna 2011.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 06/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

150/2011 Rada města Přibyslav schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1647/4 o výměře 
10 m2 v k. ú. Přibyslav panu Radimu Švecovi, Přibyslav, Tržiště 513. Cena pronájmu je 
1 Kč/m2/den. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to od 17. 6. 2011 
do 30. 9. 2011.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 06/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Pronájem

151/2011 Rada města Přibyslav schvaluje prodej nepojízdného buldozeru S 100 firmě 
RECYCLING – kovové odpady, a. s., Hermannova 561, 583 01 Chotěboř, IČ 25252852.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
                             Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 06/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Prodej

152/2011 Rada města Přibyslav zařazuje ředitelku Mateřské školy Přibyslav paní Miloslavu 
Pospíchalovou do 11. platové třídy dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě s účinností od 1. července 2011.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Mateřská škola

Potěšení z pouti pro celou rodinu
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Vážení čtenáři, na této stránce se budete moci seznámit se sociálními službami, které mohou  
využít obyvatelé Přibyslavi. V případě jakýkoliv dotazů ohledně sociálních služeb se můžete obrá-
tit na odbor sociální péče Městského úřadu v Přibyslavi.   

 Mgr. Eva Pospíchalová, Jarmila Málková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBL A S TNÍ CHARITA HAVLÍČKŮ V BROD

Projekt: Charitní ošetřovatelská služba
Charitní ošetřovatelská služba je odbornou zdravotní péčí, kterou poskytují kvalifikované zdra-
votní sestry s registrací v domácím prostředí nemocného. Péče je ordinována praktickým lé-
kařem a výkony jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou. 
Charitní ošetřovatelská služba je určena krátkodobě i dlouhodobě nemocným.

Při ošetřování nemocných v domácím prostředí je mož-- 
né zapůjčení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek 
v naší půjčovně v Humpolci, Školní 730, 777 736 047, 
středa 15–17 hodin. Mohou to být např. polohovací 
lůžka včetně antidekubitních matrací, mechanické 
vozíky, WC křesla, chodítka apod. Seznam pomůcek, 
včetně ceníku najdete na našich webových stránkách. 

 
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

CHOS  je zaměřena  na krátko – i dlouhodobě nemocné

Školní výlety jsou příjemným zakončením školního roku

 V případě potřeby poskytování zdravotní domácí péče 
si nemocný nebo jeho rodinný příslušník, který o něho 
pečuje, vybere středisko Charitní ošetřovatelské služby, 
které je nejblíže jeho bydlišti. Vedoucí sestra střediska mu 
podá potřebné informace o domácí péči. Pokud bude 
zdravotní péče potřebná, je nutné požádat praktické-
ho lékaře nemocného o její předepsání. Lékař stanoví 
četnost, čas návštěv a výkony podle zdravotního stavu 
pacienta. U ležících nemocných je vždy nutná spoluprá-
ce s rodinou.                                                                                                       

Zdravotní sestry domácí péče zajišťují tyto výkony: 
odběry krve a ostatního biologického materiálu, podá-- 
vání léků ve všech formách, včetně injekčních, ošetření 
a  převazy ran i proleženin, péči o stomie, komplexní 
ošetřovatelskou péči o ležící nemocné, péči o onko-
logicky nemocné, péči o pacienty po amputacích a 
úrazech, péči o terminálně nemocné pacienty. A další 
úkony požadované ošetřujícím lékařem.                                                          

Zprávy z naší 
základní školy
Červen byl posledním měsícem školního roku 
2010/2011. Provázela jej poslední zkoušení, po-
slední písemné práce, poslední známky, zkrátka 
všichni finišovali, aby závěrečné vysvědčení bylo co 
nejlepší. Ale i tak se podařilo v tomto měsíci usku-
tečnit mnoho zajímavých akcí.

Od začátku června jednotlivé třídy jezdí na školní 
výlety, kde poznávají zajímavé přírodní i kulturní 
památky v blízkém i vzdálenějším okolí naší školy.

Žáci 9.A zorganizovali pod vedením paní učitelky 
M. Zichové pohádkový les pro děti z mateřské ško-
ly. Chlapci II. stupně se zúčastnili fotbalového tur-
naje v Nížkově, kde obsadili mezi ostatními školami 
4. místo. Deváté třídy navštívily pod vedením paní 
učitelky M. Adamové Parlament ČR.

Děti ze školní družiny nacvičily již tradičně taneč-
ní akademii, kterou předvedly žákům prvního i dru-
hého stupně i široké veřejnosti v kulturním domě.

Divadelní kroužek sehrál své divadelní představe-
ní také pro děti z naší školy, pro veřejnost i pro děti 
ze Základní a mateřská školy v Sázavě.

Koncem měsíce opět vyjely děti z naší školy na 
ozdravný pobyt do Itálie.

Poslední týden se již nesl v duchu příprav na 
prázdniny. Probíhal fotbalový turnaj žáků druhého 
stupně, cvičení v přírodě se zdravotní tematikou, 
učebny a jiné prostory školy se připravovaly po 
celoročním provozu k drobným opravám, které se 
budou realizovat o prázdninách.

Ve čtvrtek 30. 6. jsme se slavnostně rozloučili 
„s deváťáky“ na přibyslavském zámku za účasti 
představitelů města a členek Spolku pro občanské 
záležitosti.

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval městskému 
úřadu a všem místním organizacím, které s námi 
v tomto školním roce spolupracovaly. Čtenářům pře-
ji příjemné prožití léta, žákům a pracovníkům školy 
hezké a slunečné prázdniny. Školní rok 2011/2012 
zahájíme společně ve čtvrtek 1. 9. 2011.

Mgr. Luděk Ježek, ředitel ZŠ Přibyslav
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Sedmá třída na výletě Pohádka O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku nacvičená ve školní družině

Celkový počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku (bez žáků VG): 40

Přehled přijatých žáků na střední školy (i SOU) do prvního ročníku šk. roku 2011/2012

počet střední škola obor sídlo SŠ

1 Manažerská akademie, SOŠ,s.r.o. Veřejnosprávní činnost Jihlava

1 Gymnázium sportovní Brno

2 Gymnázium a SOŠ pedagogická Předškolní a mimoškolní 
pedagogika

Čáslav, Litomyšl

1 Česká zemědělská akademie, SŠ Mechanizace a služby Humpolec

1 Česká zemědělská akademie, SŠ Opravář zemědělských strojů Humpolec

1 SŠ gastronomie a služeb Cukrář Frýdek Místek

1 Obchod. akademie, hotel.škola Cukrář Havlíčkův Brod

1 Obchod. akademie, hotel.škola Kuchař- číšník Havlíčkův Brod

1 Obchod. akademie, hotel.škola Obchodní akademie Havlíčkův Brod

3 Obchod. akademie, hotel.škola Ekonomické lyceum Havlíčkův Brod

1 Střední zdrav.škola a VOŠzdr. Zdravotnický asistent Havlíčkův Brod

1 SPŠ stavební Stavebnictví-pozemní stavitelství Havlíčkův Brod

1 SPŠ stavební Technické lyceum Havlíčkův Brod

1 SOŠ sociální u Matky Boží Sociální činnost Jihlava

1 SPŠ a SOU Kadeřník Pelhřimov

1 Trivis – SŠ veřejnoprávní Veřejnoprávní ochrana Jihlava

1 SOU technické Strojní mechanik Chotěboř

1 SOŠ a SOU řemesel Mechanik zabezpečovacích systémů Kutná Hora

2 VOŠ a SPŠ Elektrotechnika Žďár nad Sázavou

2 VOŠ a SPŠ Ekonomika podnikání Žďár nad Sázavou

1 VOŠ a SPŠ Informační technologie Žďár nad Sázavou

1 VOŠ a SPŠ Strojírenství Žďár nad Sázavou

1 ŠE a cestovního ruchu Veřejnoprávní činnost Žďár nad Sázavou

1 Střední škola technická Elektrikář Žďár nad Sázavou

1 Střední škola technická Elektrotechnika Žďár nad Sázavou

2 SPŠ Elektrotechnika Jihlava

3 SŠO a služeb SČMSD Kuchař-číšník Žďár nad Sázavou

1 SOŠUP Uměleckoprůmysl. zpracování 
kamene a keramiky

Světlá nad Sázavou

1 SOŠ a SOU Zahradník Třešť

1 SOU dopravní Automechanik Čáslav

2 VOŠ a SŠ veterinární Veterinářství Třebíč

VG - 1 Gymnázium ZŠ 5 Havlíčkův Brod

V Přibyslavi 31. 5. 2011                                            Mgr. N. Smejkalová

Zprávy ze školní družiny
*  Začátkem května jsme za okna MěÚ vystavili dětské 

výrobky a práce dětí z keramiky. Dílka z hlíny krásně 
doplnili pestrobarevní broučci, chobotnice i jiná zví-
řátka z různých materiálů. Výstavka byla ke shlédnutí 
celý květen.

*  Krajské kolo orientálních tanců Světlo orientu se kona-
lo ve Žďáru nad Sázavou dne 14. května 2011. Zúčast-
nily se ho tři kroužky. Všechny se umístily na předních 
místech a vybojovaly si postup do celostátního kola. 
Blahopřejeme.

*  Dne 17. května jsme se vydali s dětmi, které mají rády 
keramiku, na výlet do Nasavrk. Zde je na místním zá-
mečku instalovaná expozice o Keltech. Všichni jsme 
si mohli vyzkoušet tkaní, modelování, výrobu šper-
ků nebo umlít obilí a upéct placky. Výlet se vydařil  
a dětem se moc líbil.

*  Koncem května jsme v kulturním domě nachystali 
výstavu výtvarných prací našich dětí. Prohlédnout jste 
si ji mohli při návštěvě divadelního představení, které 
nacvičily děti z divadelního souboru Sluníčko. 

*  Pohádku O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku zahrály 
v pátek 27. května ráno pro spolužáky a odpoledne 
v 17.00 hodin pro veřejnost. Děkujeme všem divákům 
za potlesk.

*  Dne 21. května uspěla naše nejstarší děvčata na taneč-
ní soutěži. V Havlíčkobrodském střevíčku vybojovala 
krásné 2. místo. Blahopřejeme.

*  Na poslední letošní taneční soutěž „Žďár tančí “ dne 
28. května jela děvčata z tanečních kroužků a aerobiku. 

*  V pondělí 30. května k nám přišly na návštěvu děti z MŠ. 
Prohlédly si družinu a něco malého si vyrobily z hlíny. 

A co se událo v měsíci červnu?
*  Dne 4. června jsme se zúčastnili celostátního kola ori-

entálních tanců v Uherském Ostrohu.
*  10. června úspěšně proběhla Taneční akademie  

a Taneční večer. Za spolupráci děkujeme KZM Přiby-
slav, jmenovitě hlavně panu Petru Štefáčkovi, který se 
nám plně věnoval

*  Sluníčko zavítalo se svojí pohádkou „O Slunečníku, 
Měsíčníku a Větrníku“ do Sázavy. 

*  Děti z pěveckého kroužku vystoupily 14. června na 
loučení s MŠ.

*  A koncem června jsme sehráli florbalový turnaj se Šla-
panovem. 

Právě prožíváme ty nejkrásnější měsíce v roce. Další nás 
ještě čekají, a proto si je nekažme špatnou náladou.
Krásné léto, prázdniny i dovolené přejí děti a vychovatel-
ky školní družiny a školního klubu.

Jana Frühbauerová
vychovatelka ŠD
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ŠATLAVA DĚTEM 
– DEN DĚTÍ VE ŠKOLCE

Zprávy  
z Mateřské školy
Školní rok je za námi. Před jeho úplným koncem bylo ve 
školce snad nejvíce živo. 

V květnu spali naši předškoláčci  v MŠ, kde byl pro ně 
připraven zábavný večer plný her a dobrodružství.

Začátek měsíce června se nesl ve znamení oslav svátku 
dětí. „Deváťáci“ z místní základní školy uspořádali pro 
děti pohádkovou cestu plnou zábavných úkolů, cukrár-
na Fontána děti pozvala na zmrzlinku, slečna učitelka J. 
Baštová a pan učitel J. Macek  připravili zajímavý akorde-
onový a loutnový koncert  a  nakonec Rada rodičů při MŠ 
Přibyslav uspořádala v areálu školní zahrady dětský den. 
Na této akci vystoupila skupina Šatlava a další hosté. V 
organizaci vypomohly mimo jiné i děti z místní ZŠ. Všem 
za tyto akce děkujeme.

Protože nám počasí přálo, vydali jsme se na několik 
výletů (statek u Dvorských v Olešence, Zoo v Jihlavě, MŠ 
v Žižkově Poli a MŠ v České Bělé). Podnikali jsme delší 
výlety po Přibyslavi a jejím okolí. Navštívili jsme pana sta-
rostu a místostarostu na přibyslavské radnici, městskou 
knihovnu a muzeum, školní družinu, KVC Harmonii, me-
teorologickou stanici i nedaleké letiště, vlakové nádraží  
a řadu jiných zajímavých míst v našem městě.

V pátek 10. června vystoupily třídy Motýlků a Hříbků 
na Tanečním večeru. 

Další týden pro nás připravili žáci ze ZŠ pod vedením 
paní I. Loužecké program, kde se děti dozvěděly co dě-

lat, když se někdo zraní, kde hledat pomoc, jak ošetřovat 
drobná poranění a jak předcházet úrazům.

Pak nás již čekalo loučení s 47 předškoláky v obřadní 
síni přibyslavského zámku. Všem předškolákům přejeme, 
aby ve škole zažívali mnoho úspěchů a spokojenosti. Dě-
kujeme paním učitelkám Z. Neumannové a L. Štefáčko-
vé, které nám umožnily návštěvu v jejich 1. třídách. Děti 
byly nadšeny a už se samy do školy moc těší. 
Děkujeme za spolupráci a přejeme všem krásné prázdniny.

Růžena Dejmalová

V pátek 3. června 2011 za krásného slunného počasí se 
na zahradě MŠ sešli rodiče s dětmi, aby společně oslavili 
Den dětí. Možností k zábavě bylo mnoho – skákací hrad, 
nafukovací skluzavka, soutěže následované odměnami  
a v neposlední řadě poslech přibyslavské kapely Šatlava, 
která celým odpolednem provázela. Celkem devět sta-
novišť s úkoly měli na starosti žáci z přibyslavské školy, 
respektive pohádkové bytosti. Program zpestřily i děti 
z pěveckého kroužku MŠ pod vedením paní učitelky  
M. Linhartové. Paní J. Tušlová si pro děti  i rodiče připravila 
cvičení aerobiku. K zakoupení bylo občerstvení (p. Straši-
lová), zmrzlina (p. Jouklová) a cukrová vata (p. Večeřa). 

Celou akci vymysleli a zorganizovali rodiče ve spolupráci 
s MŠ. Jelikož bez podpory a darů by akce nemohla pro-
běhnout v tak velkém duchu, rádi bychom za Radu rodičů 
na tomto místě vyjádřili svůj dík všem, kteří nás podpořili. 
Dovolte mi, abych je vyjmenovala – Město Přibyslav, Kraj 
Vysočina, TPK Pribina, ROTO Nové Město n/M, Albert 
Pardubice, Some Vysočina, Papero Brzkov, Z. Temlová,  
p. Strašilová, F. Pátek, S. Šrámek, L. Janáček. Všichni přispě-
li finančními nebo hmotnými dary. Za zapůjčení pódia dě-
kujeme p. Pátkovi a za instalaci pódia zaměstnancům MÚ. 
Velký dík patří také všem rodičům, kteří se aktivně podíleli 
na organizaci. Ráda bych zde jmenovala sestry M. Novot-
nou a M. Kasalovou, které odvedly největší díl práce. 

Pozitivní ohlasy ze strany rodičů i spokojenost dětí mluví 
za vše. Proto doufám, že se letošním Dnem dětí zakládá 
tradice a příští rok se na zahradě MŠ sejdeme znovu.

Za Radu rodičů při MŠ Přibyslav J. KamarádováVystoupení skupiny Šatlava v rámci dětského dne

Na procházce  u jezdecké sochy Jana Žižky Program dětského dne na školní zahradě (také foto dole)
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Z Přibyslavi  
za česnekem  
do Buchlovic 
Svaz zahrádkářů Přibyslav pořádá v sobotu 
30. července 2011 autobusový zájezd do Buch-
lovic na tradiční „Slavnosti česneku“ s možností 
výhodného nákupu domácího česneku sadbového 
i ke konzumaci. Přibližně od 9 do 13:30 hodin zde 
bude volno na prohlídku trhů, zámeckého parku 
s velkou výstavou fuchsií, případně na individuální 
prohlídku zámku.

Do programu je zahrnuta i návštěva nedaleké 
Tupeské keramické dílny s moravskými lidovými 
ornamenty, zahrady s bonsajemi Isabelia ve Starém 
Městě u Uherského Hradiště a prohlídka hradu 
Buchlov. Cestou domů podle času, počasí a do-

hody není vyloučena jízda podél Brněnské přehra-
dy nebo krátká zastávka u Slavkovského bojiště. 
Večeře je zajištěna v restauraci U Raušů ve Velké 
Bíteši.

Odjezd z Přibyslavi z náměstí bude v 6:00 hodin, 
návrat přibližně ve 21:00 hodin. 

Cena zájezdu je 300 Kč, vstupné na hrad Buch-
lov (80,- / důchodci 70,- / děti 50 Kč), popř. i další 
vstupy, si platí každý sám.

Přihlášky včetně peněz se přijímají v Nákupním 
středisku Jednota v prodejně Obuv u paní Ma-
chové – tel. 604 778 199. Zájezd se uskuteční při 
minimálním počtu 43 osob. Uzávěrka přihlášek je  
23. 7. 2011, po tomto termínu již není možno se 
odhlásit. Informujte se dva dny před odjezdem 
u paní Machové, zda je zájezd naplněn a zda se 
uskuteční.

Výbor ZO ČZS Přibyslav

F O T O R U B R I K A:
Z místních částí 

Středověký most v Ronově

Bývalý hostinec ve Hřištích

V Hesově

Kaple z roku 1905 v České Jablonné

V městském muzeu vystavuje Fotoklub 
Polná a opět máme nové knihy
K pouťové atmosféře v Přibyslavi naše kulturní zařízení přispělo vernisáží výstavy fotografií Fotoklubu 
Polná, která se konala v Kurfürstově domě ve čtvrtek 23. června v 17.00 hodin. Shlédnout ji lze do 
konce měsíce září 2011 v provozní domě informačního centra a městského muzea. Na vernisáži byla 
představena i nová kniha Zdeňka Vošického – Vysočina shůry. Jedná se o soubor leteckých snímků 
našeho kraje v atraktivní vazbě. Knihu si můžete zakoupit v našem turistickém informačním centru 
(cena 650 Kč). 

V knihovně máme několik nových knih, které si naši pravidelní i občasní čtenáři mohou přibalit  
do kufru na dovolenou. 

Zalistujme tentokrát ve dvou románech a jednom povídkovém souboru.

Saša Sokolov: PALASANDREIA 
S velkým zpožděním česky vydávané romány Saši Soko-
lova (nar. 1943) upozorňují, že ruská románová tvorba 
přechodem Vladimira Nabokova k angličtině neskončila. 
Ostatně slavný autor Lolity napsal pro prvotinu Saši Soko-
lova, román Škola pro hlupáky, doporučující recenzi. So-
kolov má pestrý životopis. Narodil se v kanadské Ottawě, 
ale z diplomatické mise byl vyhoštěn pro údajnou špionáž. 
Mladý Sokolov v Moskvě nesměřoval ke kariéře úspěšného 
sovětského člověka – patřil ke komunitě hippies. Pracoval 
v márnici, pokusil se přejít turkmensko-íránskou hranici, si-
muloval duševní nemoc, aby se vyhnul vojně, a na Kavkaze 
byl zaměstnán v deníku Leninský prapor.

Rudolf Roden: MIA
Pražský rodák Rudolf Roden (nar. 1923) prošel Terezínem 
i vyhlazovacím táborem v Osvětimi. Rámcem jeho novely 
Mia je setkávání dvou českých emigrantů v psychoanaly-
tické ordinaci – starého profesora a jeho mladé pacientky. 
Mia vypráví svůj příběh od dětství v Praze přes studia a mi-
lostnou a politickou zápletku v Moskvě až po život v nor-
malizačním Československu a následnou emigraci. Teprve 

v dospělosti se dovídá o svých židovských předcích a začne 
vnímat i své židovství. Rudolf Roden v novele propojuje 
milostný a psychologický příběh s okolnostmi politickými 
a společenskými.

LÁSKA A ČAS
Jihlavské nakladatelství Listen letos vydalo soubor povídek 
o vznikajících lidských vztazích, o tom, že téměř vždycky 
existuje naděje najít životního partnera. Působivý příběh 
poznamenaného člověka, který si myslí, že ho žádná žena 
nemůže milovat, napsala Irena Obermannová. O snaze 
přeměnit kamarádství v milostný vztah píše Jaroslav Rudiš. 
Náhodné setkání po letech oživí vzpomínku na nenaplně-
nou lásku v povídce Petry Soukupové. S porozuměním, ale 
bez sentimentu zachytila Irena Hejdová sbližování dvou 
životních outsiderů v období Vánoc. Že láska po inter-
netu má svá úskalí, se přesvědčuje dvojice v povídce Věry  
Noskové. O úmorném honu, který na svého mladého pod-
řízeného pořádá sňatkuchtivá šéfová, píše Eva Hauserová.

Hezkou dovolenou za všechny zaměstnance KZM  
Přibyslav přeje

EVA SEKNIČKOVÁ,
knihovnice

 

Přibyslavské NOCTURNO 11 
Žlutočervené listí, hřejivé sluneční paprsky, ale již i chladný podzimní vánek 
vám připomenou, že NOCTURNO 11 ožije i v letošním roce 2011 svým 11. roč-
níkem. Pátek 30. 9. a sobota 1. 10. 2011 budou víkendem plným nejen hudby, 
ale také divadla, fotografické soutěže nebo tvůrčích dílen, nejen pro ty nejmenší 
z nás. 

Páteční program se odehraje již tradičně v prostorách farní stodoly a dvora, 
sobotní odpolední ve farním sále. Na odpolední program naváže koncert v kostele Narození sv. Jana Křtitele. Festival 
zakončí dne 2. 11. 2011 v 8:00 hodin a v 9:30 hodin nedělní bohoslužby. 

Výběr z účinkujících: Jakub Pustina, Víťa Marčík junior, Himbeere Brombeere, v jednání je kapela Čechomor. 
Více informací na pribyslavskenoctruno.cz 

Nocturno TEAM 11
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Zajímavosti v tisku 
před lety (4)

(Družina československých legionářů, 28. 7. 1921)
Slavnosti v Havlíčkově kraji.
Na paměť velkého českého novináře. Přibyslav, 24. 
července 1921.

...Do této řady slavností, které poučují a pro-
bouzejí, patří i slavnost narozenin Havlíčkových 
v Borové 24. července na paměť narozenin (31. 
10. 1821), která přeložena blíže jeho úmrtí (29. 7. 
1856). Pořádala ji města Borová s Přibyslaví, dru-
hým to místem častého pobytu Havlíčkova v mládí. 
A nutno říci, že se zdařila, že se stala manifestací 
skoro celé Českomor. vysočiny a různými zástupci 
i celého národa...

...Druhý den obrovský průvod z Přibyslavě do 
Borové, jehož účastníci naprosto nedali se sečísti. 
Naplnili totiž celou Borovou, náměstí i ulice tak, že 
nedá se odhadnout, zda bylo 20 nebo 40 tisíc...

J. Ledvinka, ml.

Ještě k etické výchově
Už minulý měsíc jsem chtěla reagovat na článek 
pana místostarosty Martina Kamaráda (Politické 
krize a etická výchova v Přibyslavi). Nedostala jsem se 
k tomu, zdálo se mi to dost složité a reagovat na věci 
politické si odborně netroufám.. Naštěstí se k většině 
těchto věcí vyjádřil pan Mgr. Jakub Vaníček. Snad mu 
i obyčejní občané porozumí. Pravda je, že většina 
veřejnosti rezignovala mít zájem o věci veřejné. Ne 
proto, že by neměla odvahu, ale proto, že to považuje 
za úplně zbytečné.

Nemá cenu se vyjadřovat k zákonům celostátním, 
když nejsou vyslyšeni lidé ani ve své obci. Oni jsou 
VYSLECHNUTI – ale pak už se nic neděje a úřad 
si stejně dělá podle sebe. Jednotlivec si připadá 
úplně bezmocný, když se někdy potřebuje dobrat 
spravedlnosti. Zákony jsou postaveny na hlavu a běžný 
občan se jen děsí, jak se může někdo sáhodlouze 
dohadovat o tom, zda má být zlo potrestáno. A o tom 
se dohadují lidé studovaní, lidé, kteří nás vedou 
a kterým většina dala důvěru. Uvědomuji si, že naši 
nestudovaní rodiče nám jednoduše řekli, že krást se 
nemá, to a to se nedělá a kdyby, tak si to s dětmi vyřídili 
sami, že je přešla chuť.

Ti naši drazí rodiče věděli, co je výchova ke 
slušnému chovaní, i když tomu tenkrát možná neříkali 
„etika“. Podporovali se vzájemně s učiteli. Povinně se 
vyučovalo náboženství, které vlastně obsahuje i základ 
etiky, což spousta dnešních mladých lidí bohužel neví 
( jmenovitě Desatero přikázání). Nahrazeno nebylo 
ničím. Snad komunistickou ideologií. Přesto, že je to 
řád demagogický, spousta lidí na něj dnes vzpomíná. 
Vyžadovala se větší slušnost, kázeň, bylo méně zločinů, 
byla úcta k práci. Možná, že to jen nebylo tolik vidět, 
protože o špatném se tehdy mluvit nesmělo.

Chtěla jsem však reagovat na článek M. Kamaráda. 
Souhlasím, že etická výchova je jedna z cest k nápravě. 
Předpokládám, že pan Kamarád ví, že v ostatních 
státech bývalého komunistického bloku se po převratu 
zavedla do škol POVINNÁ výuka buď NÁBOŽENSKÉ 
VÝCHOVY, nebo ETICKÉ VÝCHOVY. Jedno si museli 
žáci nebo rodiče žáků vybrat. Více než dvacet let se u nás 
o tom jen mluví, a přitom je to jeden z nejdůležitějších 
předmětů. Bude v pořádku, když každý začne u sebe, 
když začneme něco pro to dělat v Přibyslavi, ale ještě 
lepší bude, když se začne všude a hlavně, aby byli 
příkladem naši představitelé. Což bohužel není.

Pokud se nezačne hned, tak se slušné společnosti 
nedočkají nejen děti našich dětí, ale ani děti vnoučat.

 Marie Voralová.

 

 

 

 

Přibyslav v literatuře 
(58) 
Kol.: Kalendář českých rodin na rok 1890, ročník 2, 
Praha 1890, str. 29.

...K významu staročeských jmen třeba podo-
tknouti, že častěji u nich se vyskytující koncovky-
slav a –mír jsou totožné se slovy: sláva, věhlas, 
jméno. Znamená tedy Dobroslav tolik co muž dob-
rého jména a má tedy: Vratislav jméno od vrácení, 
Břetislav od těžení, Soběslav pomáhání, Přibyslav 
množení, Vojmír od voje, vojska...

(Uveďme ještě, že jméno Přibyslav bývalo uve-
deno v kalendáři 27. ledna. V Česku najdeme ještě 
další dvě obce se stejným názvem, čtvrtá Přibyslav 
byla již přičleněna k sousední obci, pátá byla pře-
jmenována a šestá dokonce již zanikla. Přibyslav-
skou ulici najdeme nejen v Pohledě, ale také např. 
v Poděbradech, v Praze, v Kutné Hoře, v Nové Pace 
či v Novém Městě nad Metují.)

J. Ledvinka, ml.

O Stepním vlku také v Nitře
Největší zálibou Stepního vlka bylo studium jazyků, 
doslova se zamiloval do neutrálního jazyka espe-
ranta. Všichni čtenáři už jistě tuší, že na nedávném 
esperantském setkání ve slovenské Nitře se hovo-
řilo mj. také o přibyslavském rodákovi ThDr. Janu 
Filipovi. Stepní vlk byla jeho skautská přezdívka. 
P. Jan Filip přeložil do esperanta mnoho národních 
a náboženských písní, povídek a článků. Nejvíce se 
ale do esperant. hnutí zapsal sestavením Velkého 
česko-esperantského, esperantsko-českého slov-
níku. Můžeme ho s klidným svědomím označit za 
nejmladšího esperantského slovníkáře v Evropě. 
Na tomto díle začal pracovat již jako 13-letý, proto-
že v Čechách do té doby nebyl žádný takový slov-
ník vydán. Dokončil ho až 28. září 1929, vydán byl 
v roce 1930 v Přerově. Prosadil se též jako spisova-
tel povídek, básník a dramatik. Jeho dvě knížky jsou 
věnovány rodnému městu . A co město samotné? 
Teprve po pádu komunismu v r. 1989 se Přibyslav 
přihlásila ke svému rodákovi. Teprve ve svobod-
ném čase je možné o Janu Filipovi mluvit nahlas 
a dokonce byla jedna ulice pojmenována jeho jmé-
nem. V publikacích vydávaných městem je Jan Filip 
oprávněně řazen k největším přibyslavským osob-
nostem. Je moc dobře, že se v Přibyslavi připomíná 
kulaté sté výročí od jeho narození.

J. Ledvinka, ml.
(Podrobněji se o životě ThDr. můžete dočíst v brožuře 
Ordinnara homo…, kterou pro vás v letošním roce při-
pravilo KZM Přibyslav – redakční rada)

Připojme se k ostatním
Bezprostředně po smrti MUDr. Františka Malinské-
ho v dubnu 1926 se v tisku objevilo několik článků, 
popisujících jeho život. Pro tento příspěvek je zde 
uvedena zajímavá informace, že byl čestným obča-
nem města Přibyslavi. V seznamu 18 čestných ob-
čanů, který je uveden též na webových stránkách, 
bychom ale jeho jméno našli jen stěží. Na druhé 
straně je na tomto seznamu člověk, za jehož vlády 
došlo na počátku padesátých let k mnoha politic-
kým vykonstruovaným procesům. Bylo vyneseno 
přes 230 rozsudků smrti, přes sto tisíc občanů 
bylo odsouzeno k doživotí či mnohaletým vězením. 
Kárnými vojenskými jednotkami PTP prošly desítky 
tisíc „protistátních živlů“. Nakonec Gottwald poslal 
na šibenici i jedenáct ze svých nejbližších předních 
komunistických funkcionářů v čele s R. Slánským. 

V Havlíčkobrodském deníku (22. 2. 2010)  jsme si 
mohli přečíst, že v Přibyslavi nejsou z případného ru-
šení čestného občanství Klementa Gottwalda nějak 
zvlášť nadšení. Na posledním  zasedání zastupitel-
stva města (po dotazu od p. M.) bylo uvedeno, že 
zatím nebyl vznesen námět na vymazání ze seznamu.

Po listopadu 1989 se udělal první krok, kdy bylo 
přejmenováno náměstí. Připojme se k ostatním 
obcím a udělejme i druhý krok. Vymažme, prosím, 
vraha (nejen) Milady Horákové z tohoto prestižní-
ho seznamu. Přibyslav se před několika lety připoji-
la k obcím, které vyvěšují vlajku na míle vzdáleného 
Tibetu. Myslím si, že by bylo dobré udělat gesto 
také pro  nejstarší občany Přibyslavi, kteří hrůzovlá-
du K. Gottwalda osobně prožili.

J. Ledvinka, ml.

!UPOZORNĚNÍ!
Naši čtenáři a vydavatel  si přejí, aby 
Přibyslavský občasník vycházel vždy 
nejpozději k 3. dni v měsíci. Rádi toto 
přání vyslyšíme, ale musíme  posunout 
i uzávěrku každého čísla.

Upozorňujeme tedy přispěvatele  PO, 
aby pečlivě sledovali uzávěrky jednot-
livých čísel, uzávěrka nebude již pevně 
daná. Děkujeme za pochopení.

Redakce PO
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Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o.p.s. informuje 
 
Místní akční skupina (MAS) je společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatel-
ské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracují na rozvoji 
venkova a zemědělství. Při získávání finanční podpory pro svůj region z Evropské unie a z národ-
ních programů používá metodu LEADER (= přístup zdola). Jedná se o čtvrtou dotační osu z Progra-
mu rozvoje venkova. Na území České republiky  v současné době existuje více než 150 MAS.   
Obecně prospěšná společnost Havlíčkův kraj vznikla v roce 2006. Do své územní působnosti 
zahrnuje 14 obcí o celkové rozloze 196,7 km² se zhruba třinácti tisíci obyvateli. V roce 2008 bylo 
vybráno 48 nejlepších MAS z České republiky, mezi které patřila i naše. Od té doby bylo v MAS 
realizováno, nebo je těsně před dokončením, 25 projektů v celkové hodnotě zhruba 30 milionů 
korun. Z této částky Státní zemědělský intervenční fond žadatelům vyplatil finanční podporu okolo 
17,5 milionu korun.  
Jedná se o projekty, které vznikly na našem území a zlepšily podmínky života obyvatelům regionu. 
Z celkového počtu byly realizovány tři zemědělské projekty, tři projekty podnikatelské, třináct 
projektů realizovaly obce a šest projektů neziskové organizace a církve. Namátkou vybírám některé 
z nich: Rekonstrukce přístupové cesty ke kostelu sv. Václava v Horním Studenci, Rekonstrukce 
elektroinstalace a elektroakustiky v kulturním domě v Přibyslavi, Výměna střešní konstrukce a 
statické zajištění budovy obecního úřadu ve Velké Losenici, Klubovna v prostorách požární 
zbrojnice v Havlíčkově Borové, Rekonstrukce kulturního domu ve Stříbrných Horách, Přístavba 
multifunkčního sálu k MÚ Ždírec nad Doubravou, Statické zajištění stropu sokolovny v 
Krucemburku, Přístavba sokolovny ve Vojnově Městci, Stavební úpravy v kostele v Sopotech, 
Porodna krav v Krucemburku, Technické vybavení provozovny v Hudči, Přístavba hasičského 
domu v Podmoklanech, Zázemí pro kulturní život a zlepšení vzhledu obce Modlíkov, Manipulační 
plocha Dolní Vestec - Slavíkov a ve výčtu bych mohla pokračovat.       
Také v letošním roce proběhla výzva k předkládání projektů a na MAS bylo rozděleno 5 milionů 
korun mezi sedm žadatelů. Žádosti jsou nyní na Centrálním pracovišti Státního zemědělského 
intervenčního fondu Praha a čekají na schválení.  
Činnost Havlíčkova kraje ale nespočívá jen v získávání dotací ze SZIF. Za poslední dva roky se 
nám podařilo uskutečnit dvě společné vánoční výstavy, vydařený šachový turnaj o Pohár 
Havlíčkova kraje a několik prezentačních výstav (např. ve Slavětíně, v Dlouhé Vsi, ve Vojnově 
Městci). Nyní MAS chystá menší doprovodnou akci na Havlíčkovskou slavnost do Havlíčkovy 
Borové a připravuje se na celostátní výstavu Země živitelka v Českých Budějovicích, kde se bude 
prezentovat s ostatními MAS z kraje Vysočina. V brzké době proběhne také velké„skládání účtů“. 
O prázdninách budou po území České republiky jezdit kontroly z Ministerstva zemědělství, 
Národní sítě MAS a Státního zemědělského intervenčního fondu, aby se na vlastní oči přesvědčily 
jak projekty „běží“ v praxi a zda vynaložené prostředky byly použity účelně.  
Díky těm, kteří před pěti lety iniciovali vznik naší společnosti, mohou žadatelé prostřednictvím 
MAS čerpat finanční prostředky na prospěšné projekty. 
 
Jaroslava Hájková, ředitelka MAS Havlíčkův kraj o.p.s.    

Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o.p.s. informuje
Místní akční skupina (MAS) je společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a ve-
řejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracují na rozvoji venkova a zemědělství. Při 
získávání finanční podpory pro svůj region z Evropské unie a z národních programů používá metodu LEADER  
(= přístup zdola). Jedná se o čtvrtou dotační osu z Programu rozvoje venkova. Na území České republiky v sou-
časné době existuje více než 150 MAS. 

Obecně prospěšná společnost Havlíčkův kraj vznikla v roce 2006. Do své územní působnosti zahrnuje 14 obcí 
o celkové rozloze 196,7 km² se zhruba třinácti tisíci obyvateli. V roce 2008 bylo vybráno 48 nejlepších MAS 
z České republiky, mezi které patřila i naše. Od té doby bylo v MAS realizováno, nebo je těsně před dokončením, 
25 projektů v celkové hodnotě zhruba 30 milionů korun. Z této částky Státní zemědělský intervenční fond žada-
telům vyplatil finanční podporu okolo 17,5 milionu korun. 

Jedná se o projekty, které vznikly na našem území a zlepšily podmínky života obyvatelům regionu. Z celkového 
počtu byly realizovány tři zemědělské projekty, tři projekty podnikatelské, třináct projektů realizovaly obce a šest 
projektů neziskové organizace a církve. Namátkou vybírám některé z nich: Rekonstrukce přístupové cesty ke 
kostelu sv. Václava v Horním Studenci, Rekonstrukce elektroinstalace a elektroakustiky v kulturním domě v Přiby-
slavi, Výměna střešní konstrukce a statické zajištění budovy obecního úřadu ve Velké Losenici, Klubovna v pro-
storách požární zbrojnice v Havlíčkově Borové, Rekonstrukce kulturního domu ve Stříbrných Horách, Přístavba 
multifunkčního sálu k MÚ Ždírec nad Doubravou, Statické zajištění stropu sokolovny v Krucemburku, Přístavba 
sokolovny ve Vojnově Městci, Stavební úpravy v kostele v Sopotech, Porodna krav v Krucemburku, Technické 
vybavení provozovny v Hudči, Přístavba hasičského domu v Podmoklanech, Zázemí pro kulturní život a zlepšení 
vzhledu obce Modlíkov, Manipulační plocha Dolní Vestec – Slavíkov a ve výčtu bych mohla pokračovat.   

Také v letošním roce proběhla výzva k předkládání projektů a na MAS bylo rozděleno 5 milionů korun mezi 
sedm žadatelů. Žádosti jsou nyní na Centrálním pracovišti Státního zemědělského intervenčního fondu Praha 
a čekají na schválení. 

Činnost Havlíčkova kraje ale nespočívá jen v získávání dotací ze SZIF. Za poslední dva roky se nám podařilo 
uskutečnit dvě společné vánoční výstavy, vydařený šachový turnaj o Pohár Havlíčkova kraje a několik prezen-
tačních výstav (např. ve Slavětíně, v Dlouhé Vsi, ve Vojnově Městci). Nyní MAS chystá menší doprovodnou akci 
na Havlíčkovskou slavnost do Havlíčkovy Borové a připravuje se na celostátní výstavu Země živitelka v Českých 
Budějovicích, kde se bude prezentovat s ostatními MAS z kraje Vysočina. V brzké době proběhne také velké„sklá-
dání účtů“. O prázdninách budou po území České republiky jezdit kontroly z Ministerstva zemědělství, Národní 
sítě MAS a Státního zemědělského intervenčního fondu, aby se na vlastní oči přesvědčily, jak projekty „běží“ 
v praxi a zda vynaložené prostředky byly použity účelně. 

Díky těm, kteří před pěti lety iniciovali vznik naší společnosti, mohou žadatelé prostřednictvím MAS čerpat 
finanční prostředky na prospěšné projekty.

Jaroslava Hájková
ředitelka MAS Havlíčkův kraj o.p.s.  

Dětem  
pro radost
Osadní výbor místní části Poříčí, 
ale hlavně děti, chtějí poděkovat 
panu Ondřeji Pojmanovi za 
výrobu krásné skluzavky, která 
je nově instalována  na místním 
hřišti.

Zdeňka Koucká

D O B R Ý  P Ř Í K L A D :
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Setkání s barmskou rodinou Wahových, která 
v Přibyslavi od půli března bydlí, v rámci pomoci 
barmským uprchlíkům
V neděli 12. června ve 14 hodin se na faře uskutečnila přednáška o Barmě. Přednášku řídila Sabe Soe, která 
je ředitelkou Barmského centra sídlícího v Praze. Už dvacet let žije v České republice a mluví velmi dobře 
česky. Říkala, že musí, když je tady tak dlouho. Byla tam rodina Wahových spolu se zaplněným sálem fary. 
Každý z nás určitě prohloubil své znalosti o Barmě. Někdo méně a někdo více. Třeba, že od roku 2008 je 
v Barmě hladomor, jehož příčinou je bambus, který kvete jednou za 50 let. Tím pádem se přemnoží krysy 
a žerou úrodu lidem, kteří pak nemají co jíst.

I přes problémy s technikou, kterou se podařilo opravit, jsme viděli krátký dokument o tom, co se v Barmě 
děje. Pak jsme mohli položit rodině Wahových za pomoci překladatelky několik otázek. Netýkaly se pouze 
rodiny samotné, ale dozvěděli jsme se třeba, jak se vybírají rodiny, které se přesídlí. Sabe Soe odpověděla, 
že jsou tři kritéria: musí se jednat o úplnou rodinu křesťanského vyznání a jeden z rodiny musí umět mluvit 
barmštinou.

Na samý konec jsme měli možnost ochutnat barmské jídlo, které připravili manželé Wahovi. Těstoviny na 
dva způsoby – se zeleninou a s omáčkou – všem chutnaly.

Tomáš Málek, 8.A
ZŠ Přibyslav

Opět byl v Keřkově dětský den
Stejně jako každý jiný rok ani letos v Keřkově nezapomněli, že bude Mezinárodní den dětí. Tentokrát se 
slavil o něco později než vloni, ale vydařil se stejně krásně. Bylo to v sobotu 11. 6., kdy se na hřišti TJ Sativy 
Keřkov od rána začalo připravovat všechno možné pro zábavu malých a větších občánků – dětí. Stavěla se 
překážková dráha, prolézačky, tabule s terči, střelnice, závodní trať. Přípravy na zdatnost fyzickou, na hry s 
míči, házení šipek, kroužků atd., ale i na zdatnost duševní – skládání puzzle, hádání barev, vybírání stejných 
předmětů apod. Maminky se staraly, seč mohly. Ale i tatínkové. Vždyť nejenom hrou živ je člověk. Taky se 
muselo sehnat něco pro posílení, přivést minerálky, limonády, ovoce a dostatek všeho. No a o půl druhé 
odpoledne mohly začít děti slavit svůj svátek. A že jich bylo požehnaně – 48!!! To je vlastně skoro půl stovky 
dětí. Bylo smíchu, veselí, občas i pláč, když se některý neohrabaný závodník svalil nebo nestrefil.

To bylo ale hned „pofoukáno“ a zahlazeno nějakou odměnou. Odměny byly úplně pro všechny – balíčky 
se sladkostmi i drobnostmi, nafukovací balonky, perníkové medaile.

Stálo to hodně práce a při dnešních cenách i dost peněz. Díky keřkovským občanům, kteří přispěli do ka-
sičky v Jednotě, díky hasičům i díky MU Přibyslav (dříve přispívali 3 000 Kč, letos  věnovali 2 500 Kč – dobrá 
pětistovka pro obec) se to tedy zvládlo i finančně. Organizování zajišťovala paní Maruška Novotná. Ostatní 
maminky dohlížely u jednotlivých disciplín a na pořádek, aby se nikomu nic nestalo. Díky patří všem.

A když se objevili živí koníci od Kocourků, na kterých se mohly děti povozit, co by ještě chybělo. No přece 
opékání buřtíků a koláče pana F. Pátka. To víte, že také byly! A jaké dobré.

Marie Voralová

PS: Tak vydařený svátek dětí stojí za pochvalu. Ale nedá mi, abych nenapsala kritiku. Léto je tady a koupa-
liště je třeba vyčistit, aby se mohlo napustit. Na plakátě v Jednotě bylo upozornění a výzva, aby ten, kdo 
může, přišel na brigádu. Mohlo jen asi 8 lidí. Slovy OSM. Z toho byly čtyři děti. – Myslím že Jeklovi, Čejkovi 
a dospělí nevím. Co k tomu dodat?... Nic.

Š AT L AVA  F E S T 
- organizační informace 
Hudební festival pod širým nebem na přibyslavském letišti 
se nezadržitelně blíží a pro návštěvníky, kteří už mají vstu-
penku zakoupenou, nebo pro ty, kteří ještě váhají, tu máme 
několik důležitých informací k organizaci a ke klidnému prů-
běhu této akce.

Nejdůležitější věcí, bez které se neobejdete, je vstupenka. 
Ta v této době stojí 399 Kč v kamenných obchodech na 

Vysočině. V Přibyslavi je to v prodejně Modem p. Krčála. 
V ceně této vstupenky jsou již zahrnuty poplatky za parkova-
cí stání na letišti a přenocování ve stanovém městečku! Děti 
do 12 let v doprovodu dospělého a majitelé průkazů ZTP 
a ZTP/P budou mít vstup zdarma. 

Předprodej vstupenek končí 20.7.!!! Cena na místě:  
500 Kč

Jste dárci krve nebo přijedete na Šatlava fest vlakem?  
Využijte slevu 10% na vstupenku.

Všichni návštěvníci Šatlava festu, kteří se na místě prokáží 
kartičkou KLUB DÁRCŮ KRVE, KREVNÍ PLAZMY, KREV-
NÍCH DESTIČEK A KOSTNÍ DŘENĚ o.s. nebo jízdenkou 
platnou v den konání festivalu a znějící do stanice Přibyslav, 
dostanou 10% slevu na vstupné. Slevu lze poskytnout pou-
ze pro tolik vstupenek, kolik bude na předložené jízdence 
uvedeno osob. Slevu nebude možné poskytnout na týdenní 
a vícedenní jízdenky. Slevu lze uplatnit pouze při nákupu 
vstupenky na místě.

Obě slevy nelze kombinovat!!!

1 000 zastřešených míst 
v areálu festivalu
Pro ty, kteří se unaví tancem před pódiem, bude připraveno 
celkem 1000 míst na sezení v areálu festivalu. Posezení je 
připraveno i pro nepříznivé počasí, jelikož tato místa budou 
zastřešená! Při opravdu horkém počasí návštěvníci ocení 
k osvěžení pitnou vodu zdarma, která bude na místě stále 
k dispozici!

Dětský koutek
Rodiče budou moci dopřát svým dětem zábavu a sobě odre-
agování na velkém skákacím hradu se skluzavkou. Vstup na 
atrakci je povolen výhradně v doprovodu rodičů nebo zá-
konných zástupců dětí, kteří jsou za chování svých svěřenců 
na atrakci zodpovědní.

Další program pro děti zajišťuje o.s. Spektrum

Dopravní omezení
Na ulici Pecháčkova od Přibyslavi na letiště bude po celou 
dobu konání festivalu zákaz zastavení, upraven dopravním 
značením. Bude zde také omezena rychlost. Důvodem je 
bezpečnost chodců a plynulost silničního provozu. O parko-
vání na festu nebude nouze – pro návštěvníky je připraveno 
vyhrazené parkoviště přímo na letišti. V minulosti prezento-
vané svozy z přibyslavského nádraží na letiště se nakonec 
neuskuteční. Důvodem je pořízení nových místních autobu-
sů, které nemohou být určeny pro tyto účely.

Bezpečnost nadevše
Na festival si prosím nenoste své vlastní jídlo ani pití. Jedná 
se o klasické podmínky těchto akcí, návštěvníci mohou být 
vyzváni ke kontrole, zda nepřináší tyto nebo jiné nebezpeč-
né věci do areálu. Pořádek na festivalu bude zajišťovat bez-
pečnostní služba. 

Veškeré zákazy a další informace naleznete na www.sat-
lavafest.cz

Těšíme se na Vás!
Děkujeme moc všem, kteří jakýmkoli způsobem, ať už ti-
chým, nebo „hlasitým“, podporují tuto myšlenku oživení 
kultury nejen v Přibyslavi. Věříme, že se naše snaha setká  
s kladným ohlasem. Hudba je lék a není jí nikdy dost! Těšíme 
se na Vás!

OTEVÍRACÍ DOBA AREÁLU:
Pátek 14:00 - 02:30
Sobota 10:30 - 03:00
OTEVÍRACÍ DOBA STANOVÉHO MĚSTEČKA:
Pátek 12:00 - Neděle 15:00

Za kapelu Šatlava Ondřej Málek
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Stále holduj pohybu 
– Sportovní zařízení 
města Přibyslav 
informuje
Koupaliště   
V průběhu měsíce května došlo k vyčištění bazénu, opra-
vám v ostatních zařízeních a celkové přípravě na pátou 
sezonu místního koupaliště. I přes lákavé počasí jsme 
neuspěchali brzké     (ale zbytečné) otevření a zahájili 
jsme provoz třetího června. Zatím kolísavé počasí odpo-
vídá tomuto ročnímu období. Protože je dosti slunečních 
dnů, tak se teplota vody pohybuje většinou mezi 21 až 
23 stupni.

Chtěl bych se zmínit o typickém přibyslavském nešva-
ru. Je to noční koupání nezvaných hostů posilněných 
alkoholem. Chci poděkovat bydlícím v okolních domech 
za ochotu zavolat policii. Upozorňuji tyto hříšníky, že po 
dopadení policií budeme  kromě řádné pokuty požado-
vat náklady za škody na poškozeném zařízení a za znečiš-
ťování bazénu. Výměna vody vychází na několik desítek 
tisíc korun. 

Sportovní hala
Ve sportovní hale proběhne v srpnu soustředění  bas-
ketbalové mládeže z Havlíčkova Brodu a Pardubic. Chci 
upozornit, že se již začal tvořit  rozvrh na příští sezónu a 
tak zájemci o využívání haly se mohou přihlásit zaměst-
nancům SZMP.

Sportovní areál
Sportovní areál je možno využívat po dohodě se zaměst-
nanci SZMP. Volný vstup na  atletickou dráhu včetně 
lezecké stěny pod dohledem dospělé osoby bude umož-
něn z koupaliště.

Běh naděje                                                                                                                                   
Běh naděje je mimořádná humanitární nezávodní akce 
spojená s veřejnou sbírkou zaměřenou na podporu vý-
zkumu rakoviny. Tento běh pořádalo SZMP dne 30. 4. 
2011. Trasa běhu byla vedena ulicemi našeho města. 
Start byl ve sportovním areálu a cíl na dopravním hřišti.  

Zdeněk Matějka, SZM Přibyslav 

PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2011    
 CYKLISTIKA – VÝSLEDKY

MUŽI
Příjmení Jméno Čas Body Pořadí
Špička Jakub 0:55:25 100,00 1 - 3
Čech Adam 0:55:25 100,00 1 - 3
Šubrt Petr 0:55:25 100,00 1 - 3
Moravec Jaroslav 0:58:50 94,19 4
Jána Lubomír 0:59:18 93,45 5
Vábek Jaroslav 1:01:27 90,18 6
Plachta Marek 1:04:15 86,25 7
Holcman František 1:11:00 78,05 8
Dubský Miroslav 1:11:29 77,52 9

ŽENY
Příjmení Jméno Čas Body Pořadí
Jánová Petra 1:04:15 100,00 1
Šubrtová Lucie 1:16:14 84,28 2
Mošťková Miroslava 1:44:20 61,58 3
Sedláková Lenka 1:44:40 61,39 4

DVOJICE
Příjmení Body Pořadí
Šubrtovi 184,28 1
Holcman, Sedláková 139,44 2

PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 
2011 – CYKLISTIKA
V neděli 12. června jsme absolvovali šestou disciplí-
nu dvanáctiboje – cyklistický závod v délce 31 km 
na trase Přibyslav-Modlíkov-Havl.Borová-Vepřová-
Modlíkov-Havl.Borová-Vepřová-Přibyslav. Na star-
tu se díky nepříznivému počasí sešlo pouze 13 zá-
vodníků, kteří si za předvedené výkony zaslouží náš 
obdiv. Příští disciplínou dvanáctiboje bude 17. čer-
vence 2011 duatlon (běh – kolo – běh) se startem 
na Jablonecké nádrži (Asuán). Prezentace od 9:00 
start v 9:30 hod. Informace o trati duatlonu – Petr 
Šubrt, tel. 775 415 939. 

Ing. Josef Moštěk

Psalo se o sportu před 
lety (5)
(Národní listy, 26. 7. 1932)
SK. Přibyslav v. SK. Ždírec 10:0 (3:0)
Domácí předvedli velmi pěknou kombinační, přízemní 
hru. 
Góly: Hrabák 4, Švec 2, Sedláček 2, Maurer a Malý.

(V tisku můžeme najít další velká vítězství. Např. v červnu 
1978 porazila Přibyslav Lípu 9:0, v srpnu 1977 Chotěboř 
9:0, v listopadu 1975 Havl. Brod B 9:2, v září 1932 Hum-
polec 8:3 a třeba v září 1973 Světlou 7:1.)

J. Ledvinka, ml.

PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2011 - CELKOVÉ VÝSLEDKY PO ŠESTI DISCIPLINÁCH
MUŽI Kuželky Míčový víceboj Silový trojboj Přespolní běh Běh do vrchu Cyklistika Celkově

Příjmení Jméno body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí
Plachta Marek 97,53 3 54,55 5 - 6 85,32 2 53,64 19 69,44 11 86,25 7 446,73 1
Dubský Miroslav 75,31 8 100,00 1 31,59 14 77,41 14 76,92 7 - 8 77,52 9 438,75 2
Vábek st. Jaroslav 90,12 4 50,00 7 - 9 41,59 11 88,72 5 74,63 9 - 10 90,18 6 435,24 3
Šubrt Petr 86,42 6 22,73 15 0,00 0 97,38 2 87,72 4 100,00 1 - 3 394,25 4
Moštěk Jan 100,00 1 - 2 45,45 10 - 13 73,53 5 78,68 13 76,92 7 - 8 0,00 0 374,58 5
Moštěk Josef 50,62 14 77,27 3 100,00 1 72,11 17 63,29 12 0,00 0 363,29 6
Holcman František 100,00 1 - 2 50,00 7 - 9 44,22 10 0,00 0 60,24 13 78,05 8 332,51 7
Kvarda František 69,14 13 31,82 14 65,41 6 84,73 10 74,63 9 - 10 0,00 0 325,73 8
Kubát Jiří 70,37 12 45,45 10 - 13 62,41 8 78,72 12 39,68 15 0,00 0 296,63 9
Dolák Vladimír 72,84 9 - 10 54,55 5 - 6 39,62 12 72,79 16 52,08 14 0,00 0 291,88 10
Ondráček Ladislav 0,00 0 0,00 0 47,32 9 94,53 3 81,97 6 0,00 0 223,82 11
Zach Vladimír 0,00 0 86,36 2 36,69 13 81,12 11 0,00 0 0,00 0 204,17 12
Bezchleba Petr 0,00 0 0,00 0 0,00 0 92,48 2 90,91 2 0,00 0 183,39 13
Moravec Jaroslav 0,00 0 0,00 0 0,00 0 88,04 7 0,00 0 94,19 4 182,23 14
Mach Martin 0,00 0 0,00 0 0,00 0 87,32 9 84,75 5 0,00 0 172,07 15
Moštěk Petr 87,65 5 50,00 7 - 9 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 137,65 16
Loužecký 
st. 

Petr 83,95 7 45,45 10 - 13 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 129,40 17

Matějka Zdeněk 71,60 11 45,45 10 - 13 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 117,05 18
Hulák Petr 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 0,00 0 0,00 0 100,00 19
Šimek František 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 0,00 0 100,00 20
Čech Adam 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 - 3 100,00 21
Špička Jakub 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 - 3 100,00 22
Jána Lubomír 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 93,45 5 93,45 23
Jánoška Ivan 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 89,29 3 0,00 0 89,29 24
Dubský Roman 0,00 0 0,00 0 0,00 0 88,51 6 0,00 0 0,00 0 88,51 25
Ledvinka Josef 0,00 0 0,00 0 0,00 0 87,68 8 0,00 0 0,00 0 87,68 26
Čepl Miroslav 0,00 0 0,00 0 81,61 3 0,00 0 0,00 0 0,00 0 81,61 27
Wasser-
bauer

Vít 0,00 0 0,00 0 81,51 4 0,00 0 0,00 0 0,00 0 81,51 28

Bradáč Alois 0,00 0 0,00 0 0,00 0 73,32 15 0,00 0 0,00 0 73,32 29
Zídek František 72,84 9 - 10 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 72,84 30
Krčál Karel 0,00 0 0,00 0 0,00 0 71,35 18 0,00 0 0,00 0 71,35 31
Novotný Lukáš 0,00 0 0,00 0 64,25 7 0,00 0 0,00 0 0,00 0 64,25 32
Pospíšil Miloslav 0,00 0 59,09 4 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 59,09 33
Matějka Luboš 37,04 15 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 37,04 34
Loužecký Richard 33,33 16 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 33,33 35
Loužecký Filip 14,81 17 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 14,81 36

ŽENY Kuželky Míčový víceboj Silový trojboj Přespolní běh Běh do vrchu Cyklistika Celkově
Příjmení Jméno body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí
Ročková Micha-

ela
94,38 2 78,57 3 100,00 1 83,77 3 65,98 3 0,00 0 422,70 1

Šubrtová Lucie 100,00 1 85,71 2 0,00 0 77,88 5 62,14 4 84,28 2 410,01 2
Sedláková Lenka 78,65 4 57,14 5 0,00 0 68,43 6 52,03 5 61,39 4 317,64 3
Stehlíková Růžena 0,00 0 0,00 0 98,61 2 100,00 1 83,12 2 0,00 0 281,73 4
Mošťková Miro-

slava
65,17 6 50,00 6 0,00 0 0,00 0 47,06 6 61,58 3 223,81 5

Plachtová Tereza 58,43 7 100,00 1 0,00 0 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 0,00 0 158,08 7
Kvardová Markéta 93,26 3 42,86 7 0,00 0 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 0,00 0 127,89 9
Baarová Radka 49,44 9 64,29 4 0,00 0 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 0,00 0 100,00 11
Jánová Petra 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 100,00 12
Musilová Miro-

slava
0,00 0 0,00 0 0,00 0 85,72 2 0,00 0 0,00 0 85,72 13

Dvojice Kuželky Míčový 
víceboj

Silový 
trojboj

Přesp. 
běh

Běh do 
vrchu

Cyklis-
tika

Body 
celkem

Pořadí

Kubát, 
Ročková

164,75 124,02 162,41 162,49 105,66 0,00 719,33 1

Šubrtovi 186,42 108,44 0,00 175,26 149,86 184,28 804,26 2
Holcman, 
Sedláková

178,65 107,14 0,00 0,00 112,27 139,44 537,50 3

Mošťkovi 115,79 127,27 0,00 0,00 110,35 0,00 353,41 4
Plachtovi 155,96 154,55 0,00 0,00 0,00 0,00 310,51 5
Moštěk P., 
Baarová

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

Kvardovi 162,40 74,68 0,00 0,00 0,00 0,00 237,08 7
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Poděkování
Děkujeme všem, kteří jakýmkoliv 
způsobem pomohli našim dcerkám 
při nehodě, která se stala v pátek  
6. 5. 2011 na Bechyňově náměstí 
v Přibyslavi při přecházení spoluža-
ček přes nový přechod.
Náš dík patří především tomu, kdo 
zavolal RZP a obětavým členům zá-
chranné služby.

Uhlířovi a Ledvinkovi

Dne 3. července 2011 
by se dožil  90. let
Ing. RuDolf SvoboDa
Kdo jste jej znali, věnujte mu 
s námi tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná celá rodina

V Z P O M Í N K A
„Co můžeme Ti k narozeninám dát... 
Kytičku, zapálit svíčku a tiše vzpomínat.“

Dne 29. 6. 2011 by Ing. Iva Bartušková  
z Keřkova 
oslavila své 50. narozeniny.
Namísto toho si připomínáme druhé výročí její smrti, 
které přišlo nečekaně, dne 27. 6. 2009.

Děkujeme všem, kteří na ni s námi v tento den 
zavzpomínali

KATEŘINA JANČOVÁ

dobrý den  -objednávám inzerci v přibyslavském občasníku,periodicky na každý měsíc od nejbližšího vydání -
Znění textu:        
 
      
 
 
                         
 

      kamenosochařství
                         Mírovka 61 H.B.
                         www.obeliskhb.cz

                 - pomníková výroba
                 - sekání písma
                 - renovace st.hrobů
                 - hřbitovní doplnky
                 - žul. kuchynské desky
                 - parapety, žul. dlažby
                 - teraso
pevné dodací termíny,příjem zakázek v provozovně,
či po tel. domluvě přijedeme k zákazníkům zdarma.
              volejte : 606 461 923
              pište    : info@obeliskhb.cz 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
fakturační adresa :  
 
formát  A6 1\4 stránky.
 
Libor Šimon - Obelisk  Mírovka 61 Havl. Brod 580 01
                                                         IČ:63564599
                                                       DIČ: cz 6810030975  

N O V Á 
 
 

MDDr. Hana Novotná přijímá pacienty  
do nově otevřené zubní ordinace v Přibyslavi 

 

Zdravotní středisko Přibyslav 
SALUS, s. r. o., Bechyňovo náměstí 2, Přibyslav 

 

Předpokládané zahájení provozu  v pondělí 1. srpna 2011 
 

Zájemci se mohou objednávat od 18. 7. 2011 v pracovní dny od 9.00 do 18.00  
na tel. čísle 607 966 550 

 
 
 
Formát 1/8 strany na šířku – rozměr asi 9,5 x 7,00 
červenec – srpen 
 
Fakturace:  MDDr. Hana Novotná 
  zubní ordinace 
  Zdravotní středisko Přibyslav 

SALUS, s. r. o.  
Bechyňovo náměstí 2  
582 22 Přibyslav 

 
   

středa 20. července 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  LETNÍHO
zboží z Anglie



ČIŠTĚNÍ PEŘÍ 
ŠITÍ PÉŘOVÝCH VÝROBKŮ 

 
• na moderním zařízení vám šetrně a kvalitně horkou  

• párou vyčistíme peří 
• ušijeme i nestandardní rozměry 

• ušijeme vše nové podle vašeho přání 
• nabízíme široký výběr sypkovin ve velké barevné škále 

 
 

sběrna: Neubauerová M. 
                                       Pecháčkova 357, 582 22 Přibyslav 

                                                                       tel.:  737 638 016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fakturace:  Zdeňka Kašparová, Trávní 1512, 583 01 Chotěboř,IČO: 16254520 
                  formát A8  1/16 strany 
 
celoročně 
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 P R O N Á J E M

Pronajmu byt 3 + 1
v Přibyslavi

 tel.: 776 612 342

CENÍK INZERCE  
V PřIBySLAVSKéM 
OBčASNÍKU
(ceny jsou uvedeny bez DPH)
FORMÁT 1/1 celá strana 
(cca 190 x 269 mm) 2000 Kč
FORMÁT 1/2 strany 
(cca 190 x 134,5 mm; 95 x 269 mm)  
1000 Kč
FORMÁT 1/4 strany (cca 95 x 134,5 mm) 
500 Kč
FORMÁT 1/8 strany (cca 67 x 95 mm)  
250 Kč
FORMÁT 1/16 strany (cca 33 x 95 mm)  
125 Kč
FORMÁT 1 cm2  4 Kč
Při 2. a dalším opakování sleva 5 %
Atypické formáty inzerce budou uprave-
ny podle výše uvedených standardů.
Cena inzerce v elektronickém vydání Při-
byslavského občasníku na www.pribyslav.
cz je započítána v ceně inzerce tištěného 
vydání Přibyslavského občasníku.

                             KREJČOVSTVÍ JULIANA 
 
 

opravy a úpravy oděvů 
opravy a šití z úpletu 

dámské zakázkové šití 
malování textilu 

tvorba bytového textilu 
 

Juliana Holcmanová 
Zahradní 734, Přibyslav 

tel. 604 489 344; 603 352 932 jen SMS 
 
 
 
 
 
 
Fakturace:  FORMÁT  A8   1/16 strany 
  Adresa: viz inzerát 
 
Uveřejnit: do konce roku  
Při fakturaci sleva – inzerát se opakuje 
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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.

 

    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 

 

 

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. 

 

 

    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 

 

 

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. 

 

 

    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 

 

 

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. 

 

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
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ZBOŽÍ
SKLADEM•
DOPRAVA
ZDARMA

PRODEJN
A

1200m
2

ZBOŽÍ
SKLADEM•
DOPRAVA
ZDARMA

PRODEJN
A

1200m
2
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Vodní opičiny

GOLIATH Přibyslav

ZA PODPORY

obce 
Olešenka

a dalších sponzorů

rozloučení s prázdninami
28. 8. 2011 od 13 do 19 hodin (při nepříznivém počasí 3. 9. 2011)

v Olešence na místním rybníku u hospůdky
Čeká Vás ručkování na laně, chůze po tenké lávce, 
přeskakování pohyblivých ostrůvků, sbírání leknínů, 
vodní slalom a další aktivity. Občerstvení v bufetu.
Pro soutěžící jsou připraveny pěkné ceny.



ČERVENEC 2011Str. 20 KZMP

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

KULTURNÍ PŘEHLED

- od 1. července 2011  Výstava fotografií Kurfürstův dům Přibyslav   Fotoklub Polná; KZM Přibyslav
- od 1. července 2011 od 9.00 h. Koupání (za příznivého počasí) koupaliště Přibyslav (každý den)  SZM Přibyslav
- od 1. července 2011 v 19.00 h. Cvičení ve vodě pro seniory koupaliště Přibyslav (každou středu) KS Pohoda; Město Přibyslav
- od 1. července 2011  Výstava Z nejstarší historie 
 Přibyslavska Kurfürstův dům    KZM Přibyslav
- od 1. července 2011 Výstava Z časů do časů Kurfürstův dům    KZM Přibyslav
- 1. července 2011 ve 20.00 h.  KYVADLO „U Strašilů“ Dolní Jablonná     OV Dolní Jablonná
- 2. července 2011 ve 21.00 h. TURBO + CITRON Modlíkovské hudební léto   obec Modlíkov
- 7. července  2011 v 19.00 h. Otvírání bazénu Městské koupaliště   SPCCH ZO Přibyslav
- od 7. července 2011  v 19.00 h. Večerní koupání Městské koupaliště (každý čtvrtek) SPCCH ZO Přibyslav
- 16. července 2011 ve 20.00 h. RITUALS Zábavní areál Olešenka   SDH Olešenka
- 17. července 2011  v 9.00 h. Přibyslavský dvanáctiboj  – Duatlon  Jablonecká nádrž Asuán     SZM Přibyslav
- 22. – 23. července 2011 ŠATLAVA FEST letiště Přibyslav    skupina Šatlava 
- 30. července 2011 Zájezd „Slavnosti česneku“ Přibyslav - Buchlovice   ZO ČSZ Přibyslav
- 30. července 2011 ve 20.00 h. AIRBACK Zábavní areál Olešenka     SDH Olešenka
- 6. srpna 2011 ve 21.00 h. WABI DANĚK Modlíkovské hudební léto     obec Modlíkov

červenec 2011

Pokud chcete, aby vám byl elektronicky zasílán 
PřehleD akCí, 

stačí poslat e-mail z dané adresy a jako předmět uvést:
Žádost o zasílání kulturního přehledu

Zprávu pošlete na adresu:
ic@pribyslav.cz

! u P o Z o r n Ě n í !
Po dobu letních prázdnin je v  sobotu

k  n  i  h  o  v  n  a
u Z a v ř e n a


