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Z Městského úřadu Přibyslav
V červenci byly zahájeny práce na opravě věže přiby-
slavského kostela. Z tohoto důvodu jsou od 19. čer-
vence 2011 neprůjezdné ulice Kostelní a Vyšehrad. 
Oprava věže je plánována do 31. října 2011. 

Koncem července proběhla tradiční přibyslavská 
pouť. Děkuji všem pracovníkům městského úřadu 
a členům kontrolního a finančního výboru, kteří se 
na jejím zdárném průběhu podíleli. Příjmy města 
Přibyslav z pronájmu míst pro stánky na pouti 
dosáhly letos 180 tis. Kč a příjmy za pronájem po-
zemků pro pouťové atrakce byly ve výši 135 tis. Kč. 

V souvislosti se vznikem Úřadu práce České re-
publiky dojde od 1. ledna 2012 k přesunu výplaty 
sociálních dávek z obecních úřadů II. a III. stupně 
na ÚP ČR. V případě přibyslavského MÚ bude 
přesunuta agenda výplaty dávek hmotné nouze. 
V současné době probíhají první jednání o tomto 
převodu mezi MÚ Přibyslav a Kontaktním pracoviš-
těm ÚP ČR v Havl. Brodě.

Ing. Josef Moštěk, tajemník MÚ Přibyslav

Odbor správy a údržby
V průběhu měsíce července bylo započato s pra-
cemi na úpravě plochy pro budoucí parkovací 
stání  na hřbitově a dokončují se práce spojené 
s  opravou plotu a zadní brány. Vzhledem k čerpání 
dovolených musely být práce přerušeny a předpo-
kládáme, že úprava prostoru bude dokončena do 
konce měsíce srpna. Dále se pracovníci místního 
hospodářství  věnovali úklidu a údržbě zeleně 
v trase cyklostezky, která má být do konce července 
předána k předčasnému užívání. Ve spolupráci 
s Lesním družstvem obcí proběhl postřik zeleně 
na přibyslavských chodnících a silnicích. Došlo 
k úpravě terénu za stavebninami u nádraží, kde byl 
terén se sutí srovnán a doplněn navezenou hlínou. 
Proběhla oprava a nové nátěry laviček, pracovníci 
veřejné služby provedli nátěry zábradlí na náměstí 
a podél komunikace v ulici Tyršova. Jejich práce 
bylo využito i k vyčištění zelení zarostlých chodníků 
podél komunikace v obci Keřkov. V příštím měsíci 
bude provedeno malovaní společných prostor 
v domě s pečovatelskou službou, interiéru budovy 
Špitál a prostor v budově městského úřadu. V obci 
Poříčí bylo rozšířeno veřejné osvětlení o tři stožáry, 
byla využita akce společnosti ČEZ, která prováděla 
nové zemní kabelové vedení v obci. V měsíci červnu 
byla dokončena stavba hasičské zbrojnice v obci 
Dobrá, kolaudační řízení proběhne v srpnu.

 Ing. Ludmila Benešová, vedoucí OSÚ

Odbor životního prostředí
Kontejnery a kompostéry.
V uplynulém období byly umístěny na vybraná 
stanoviště nové kontejnery na tříděný sběr a také 
byly na dvou stanovištích umístěny kontejnery na 
drobný elektroodpad. Jedná se o nové červené 
kontejnery firmy ASEKOL, které jsou umístěny na 
ulici Příkopy a ulici Jiráskova.

V červnu 2011 byly občanům města Přibyslavi 
pronajaty kompostéry na bioodpady. O půjčení 

těchto kompostérů byl obrovský zájem a byly pro-
najaty během několika málo dnů. Odbor životního 
prostředí sděluje občanům, že vytvořil pořadník 
dalších zájemců o kompostéry. Pokud bude dosta-
tek zájemců, město Přibyslav bude usilovat o další 
získání těchto kompostérů a bude je pronajímat 
svým občanům dle výše uvedeného pořadníku. 

Jak je uvedeno výše, mnoho kontejnerů na tří-
děný sběr je nových a proto odbor životního pro-
středí opakovaně prosí občany, aby  do žádných 
kontejnerů NEHÁZELI KAMENY!!!

Stavba vodovodu a kanalizace Dvorek-Uhry, 
Hřiště
Ve Dvorku, Uhrách a Hřištích probíhá výstavba 
vodovodu a ve Dvorku a Uhrách i výstavba kana-
lizace. Odbor životního prostředí děkuje občanům 
města Přibyslav a jeho místních částí za ochotu při 
jednáních o povolení kácení dřevin, při jednáních 
o vstupu na jejich pozemky, po kterých je vedena 
trasa vodovodu a kanalizace a při dalších jedná-
ních, jejichž nutnost se objevila v průběhu stavby. 
Většina občanů vyšla městu vstříc i za cenu někte-
rých těžkostí, které jim stavbou vznikly a za to jim 
patří velké poděkování. Stavba vodovodního a ka-
nalizačního hlavního řadu bude v nejbližší době 
ukončena.

Smlouvy o zapojení do systému svozu komunál-
ního odpadu a o zapojení do systému tříděného 
sběru.
Odbor životního prostředí Městského úřadu Při-
byslav v minulých číslech Občasníku sděloval ob-
čanům, kteří se zabývají podnikatelskou činností, 
buď jako právnická osoba nebo fyzická osoba pod-
nikající, 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 ně-
kterých dalších zákonů, v platném znění). 

Tato sdělení měla malý ohlas, zatím se dostavil 
k uzavření smluv minimální počet podnikajících 
osob. 

Odbor životního prostředí OPAKOVANĚ sděluje 
povinnost legálního nakládání s odpady uzavře-
ním smlouvy buď s městem Přibyslav nebo jinou 
oprávněnou osobou, která bude podnikajícím oso-
bám odpad likvidovat zákonným způsobem. 

Mgr. Ludmila Řezníčková, vedoucí OŽP

Odbor hospodářsko-správní
Rozpočet města Přibyslav
Zastupitelstvo města na 7. veřejném zasedání dne 
15. 6. 2011 schválilo rozpočtové opatření 

č. 5 k rozpočtu města na rok 2011. Rozpočtové 
příjmy města po tomto rozpočtovém opatření do-
sáhly 91 478 170 Kč a výdaje 96 030 170 Kč. Rozdíl 
mezi příjmy a výdaji tvoří financování (převod zů-
statku finančních prostředků na běžném účtu z loň-
ského roku a převod z vlastních fondů hospodářské 
činnosti). 

V následující tabulce je uvedeno plnění rozpočtu 
města k 30. 6. 2011

(v Kč) Rozpočet po 
změnách

Výsledek  
od počátku 

roku

% 
plnění

PŘÍJMY 91 478 170 47 698 639 52,1
1. daňové 50 891 900 30 028 735 59,0
2. nedaňové 1 997 664 1 473 605 73,8
3. kapitálové 963 339 914 499 94,9
4. přijaté dotace 37 625 267 15 281 800 40,6
VÝDAJE 96 030 170 44 292 346 46,1
1. běžné 39 553 203 17 225 273 43,5
2. kapitálové 56 476 967 27 067 073 47,9

Podstatnou část běžných příjmů města tvoří da-
ňové příjmy – příjmy z daní a poplatků (63%). 

Z analýzy daňových položek vyplývá, že k nej-
významnějším zdrojům příjmů města patří DPH 
(5 738 tis. Kč). Z místních poplatků plyne největší 
objem prostředků z poplatku za likvidaci komunál-
ního odpadu (1 322 tis. Kč).

Poplatek za uložení odpadů dosáhl výše 9 748 
tis. Kč. 

Na celkových výdajích se 61% podílí kapitálové 
výdaje. Jedná se o náklady spojené s investicemi. 
Běžné výdaje činí 39% všech výdajů.

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 30. 6. 2011 jsou uvedeny v tabulce. 

(v Kč) Výnosy Náklady Hospodářský 
výsledek

Lesy 550 500 237 912 312 588
Skládka 6 421 511 3 040 773 3 380 738
Sportovní 
zařízení

393 797 -1 426 395 223

Správa 
majetku

1 022 210 307 253 714 957

Kabelová 
televize

2 060 474 741 737 1 318 737

Všeobecná 
správa

46 507 20 877 25 630

Pronájmy 1 041 059 0 1 041 059
Celkem 11 536 058 4 347 126 7 188 932

Ing. Zdeňka Teclová, vedoucí OHS

Z činnosti Pečovatelské služby 
Přibyslav
V průběhu měsíce července a následně srpna 
vypomáhaly ve Středisku pečovatelské služby 
Přibyslav na základě dohody o provedení práce 
Kateřina Křesťanová, studentka Střední odborné 
školy zdravotnické v Havlíčkově Brodě a Marie Mál-
ková, studentka Vyšší odborné školy pedagogické  
v Litomyšli. Náplní jejich práce je zejména výpomoc 
pečovatelkám s vyřizováním jednoduchých nákupů 
a pochůzek ve městě, s donáškou nákupů do do-
mácnosti klientů, s rozvozem či donáškou oběda, 
s běžným úklidem a údržbou domácností klientů, 
s mytím a kompletováním termo jídlonosičů,  

Pokračování na str. 4
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Vyřazení žáků ZŠ Přibyslav
Dne 30. června se uskutečnila na zámku slavnost 
předání vysvědčení žákům dvou devátých tříd 
ZŠ Přibyslav. Pořadatelem byl Spolek pro občanské 
záležitosti města Přibyslav a ZŠ Přibyslav. Je to dobrá 
tradice. Žáci si v prostorách slavnostního sálu možná 
poprvé uvědomí, že končí jedna důležitá etapa v je-
jich životě. Do té další jim přeji jen vše dobré. Děkuji 
rodičům, učitelům a všem ostatním za dosavadní 
výchovu a vzdělání této generace žáků.

Předání dekretu čestného občana
Odpoledne 30. června jsme se na radnici sešli s ro-
dinou akademického sochaře Romana Podrázského 
při příležitosti předání dekretu čestného občana. 
Bylo to krásné zastavení a zavzpomínání na život, 
činnost a dílo tohoto významného člověka. Zároveň 
jsme si připomněli dluh, který máme, a to uspořádá-
ní souborné výstavy jeho díla, zejména malířského. 

Akce Revitalizace kostelní věže v Přibyslavi
Předání staveniště se uskutečnilo 1. 7. 2011. Sta-
vební práce provede firma Lubomíra Macha z Velké 
Losenice. Práce spočívají v opravě konstrukčních 
dřevěných prvků báně věže. Báň věže bude na he-
verech nadzvednuta, poškozené pozednice a trámy 
vyměněny, dojde ke zpevnění věnce kamenného zdi-
va. Pak bude báň spuštěna zpět na kamenné těleso 
věže. Oplechování věže bude zrevidováno, poškoze-
né prvky opraveny a báň věže nově natřena. Budou 
se revitalizovat všechna vnitřní schodiště, včetně 
montáže nového, které povede až do „lucerny“. Věž 
se uvnitř vyčistí. Práce jsou rozplánovány do konce 
září 2011 a budou prováděny pomocí výtahu, lávek 
a horolezeckým způsobem. Nebudeme stavět lešení.

Zpráva o průběhu výstavby akce „Cyklostezka 
Přibyslav–Sázava“
Dne 7. 3. 2008 v 9:00 hod. bylo podepsáno memo-
randum o vybudování Cyklostezky Stará trať. Toto 
datum připomínám proto, že existuje reálný začá-
tek záměru vybudovat toto dílo. Ostatní historická 
data, události, jména osob a firem připomenu při 
slavnostním otevření a budou součástí propagač-
ních materiálů. V tomto článku jen stručně popisuji 
vlastní výstavbu.

Stavba byla zahájena dne 2. 10. 2010 odstra-
něním keřů, stromů, buřiny a travin, které v trase 
za rok 2009 a 2010 podstatně narostly a dále od-
straněním dřevěných a betonových pražců a jejich 
odvozem na mezideponie. V polovině října byly za-
hájeny práce na bednění a výztuži betonových pra-
hů na kamenných opěrách bývalých železničních 
mostů a následně na jejich betonáži. V závěru října 
2010 zahájil zhotovitel postupně práce na zpevnění 
příjezdových cest. Pokládka vsypného makadamu 
byla zahájena dne 20. 11. 2010 a byla přerušena 
25. 11. 2010 pro sněžení. Bylo provedeno cca 50% 
trasy. Dne 29. 11. byly zahájeny práce na montáži 
lávek. Dne 17. 12. byly práce zastaveny.

V roce 2011 byly práce obnoveny 20. ledna. Po-
čátkem února byly zahájeny stavební práce na trase 
úpravami po trase (propustky, pročištění, příkopy 
demontáž kolejových přejezdů na cestách apod.)  
a v polovině února navážením štěrkových vrstev 
pro pokládání živičného vsypného makadamu. Po-
kládka vsypného živičného makadamu na zbývající 
části trasy byla zhotovitelem provedena od 8. do 
14. 3. 2011. Dále byly prováděny práce na zemních 
pracích a konstrukčních vrstvách odpočívadel, osa-
zování patek zábradlí po trase a úpravách po trase. 
Vzhledem k tomu, že u odpočívadla došlo po zim-
ním období ke skalnímu sesuvu, bylo nutno provést 
odbagrování nestabilní části skalní stěny a odvoz 
odtěžených hornin.

Pokládku asfaltobetonového povrchu cyklostez-
ky provedl zhotovitel ve dnech 17.–22. 5. 2011. 
V současné době jsou již provedeny práce na vy-
bavení odpočívadel, montáž zábradlí a provedeny 
krajnice ze štěrkodrti, úpravy u přejezdů cest a další 
práce, které zbývaly k dokončení akce. Zhotovitel 
dokončil práce do 10. července 2011.

Přejímka proběhla dne 18. července a kolaudace 
je stanovena na 21. července 2011. Tímto dnem 
bude naše cyklostezka otevřena pro provoz a pro 
veřejnost. Zvířata, včetně psů, jsou z užívání vylou-
čena. Slavnostní otevření se uskuteční 9. září v rám-
ci Přibyslavských slavností 2011. V tomto čísle PO 
zveřejňujeme provozní řád. Cyklostezka je určena 
především pro rekreaci, není závodní tratí a nemá 
na ní žádný uživatel přednost. Platí na ní pravidla 
silničního provozu. Cyklostezka, včetně pozemků, 

Starosta informuje

Kostelní věž v Přibyslavi v rekonstrukci

Veřejné zakázky 
Na posledním červnovém zasedání schválila Rada 
města pravidla pro zadávání veřejných zakázek 
městem Přibyslav, příspěvkovými organizacemi 
a právnickými osobami zřizovanými městem Při-
byslav. Tato pravidla rozčlenila zakázky do tří ka-
tegorií. Podstatné je, že již od zakázek v hodnotě 
od 20 000 Kč bez DPH a u stavebních prací nad 
50 000 Kč bez DPH bude prováděna poptávka více 
odběratelů a současně zveřejnění poptávky na we-
bových stránkách města. 

U zakázek nad 50 000 Kč, respektive stavebních 
prací nad 100 000 Kč jsou pravidly dále stanoveny 
přesné podmínky pro vypsání výběrového řízení 
a pro zveřejňování podmínek zadání. Přesné znění 

je majetkem města Přibyslav. Pořádání sportovních 
a jiných akcí povoluje pouze Rada města Přibyslav. 
O údržbu, propagaci a informace se podělí Spor-
tovní zařízení města Přibyslav jako provozovatel, 
Kulturní zařízení města Přibyslav jako propagátor 
a kulturní garant. Spolupracovat bude Odbor sprá-
vy a údržby města Přibyslav a Lesní družstvo obcí. 
Přeji všem návštěvníkům a uživatelům jen samé 
krásné zážitky a pokud možno žádné úrazy.

Oprava památníku
Dne 19. července zahájila firma financovaná Velvy-
slanectvím Ruské federace v České republice kom-
pletní regeneraci „Památníku padlým z I. a II. světové 
války“ na Bechyňově náměstí v Přibyslavi. Odborný 
dozor je zajištěn panem Petrem Mášou a spolu-
pracuje náš odbor správy a údržby. Současný stav 
památníku, včetně dvou hrobů je zdokumentován 
a zanedlouho budeme posuzovat výsledek této  
regenerace, která je konána dle mezinárodní 
smlouvy mezi Českou republikou a Ruskou federací 
ohledně péče o válečné hroby a památníky.

Jan Štefáček, starosta

pravidel naleznete na webu města v odkazu „legis-
lativa“.

Sportovní zařízení města Přibyslav
Vzhledem ke ztrátě generovanou SZMP došlo od 
měsíce července ke dvěma opatřením. Bylo navýše-
no vstupné na koupaliště v Přibyslavi a dojde k vět-
šímu využívání pracovníků SZMP pro další organi-
zace města. To znamená, že například sečení, které 
dříve pro tyto organizace zajišťovaly třetí subjekty, 
bude dnes zajišťovat SZMP.

Mateřská škola
O letošních prázdninách zůstala Mateřská škola 
v Přibyslavi uzavřena pouhých 14 dní. Tato výluka 

je důležitá pro zajištění dovolených zaměstnanců 
a pro některé údržbové práce. V současnosti při-
pravujeme projekt na rekonstrukci mateřské školy 
v Tyršově ulici, kde by měla od počátku příštího 
školního roku vzniknout nová třída, pokud tak 
rozhodne Zastupitelstvo města. Kapacita naší ma-
teřské školy by se tak měla navýšit o 24 dětí. Před-
pokladem je, že bychom této kapacity měli využít 
minimálně v následujících pěti letech. Následně 
existuje několik možností budoucího využití. Pro-
jekt je připravován pro podání na žádost o dotaci.

Přeji Vám, čtenářům Přibyslavského občasníku, 
hezký zbytek léta, ať už strávený na cestách, či 
doma.

Martin Kamarád – místostarosta města



Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 29. 6. 2011

Zprávy z radnice SRPEN 2011Str. 4

Mgr. Jan Štefáček

s úklidem ve Středisku pečovatelské služby a se spi-
sovou dokumentací. Chtěla bych jim za sebe i celý 
kolektiv pečovatelek poděkovat za zodpovědný 
přístup, se kterým přistupovaly k plnění povinností, 
za jejich ochotu, trpělivost a vstřícnost při řešení 
problémů.

V průběhu měsíce července probíhalo malování 
společných prostor v Domech s pečovatelskou 
službou č. 239, 240 a 254. Tímto děkuji uklízečkám 
paní Ležákové a Vomelové i slečně Vomelové za 
rychlý úklid těchto prostor. 

Martina Veselá, DiS., vedoucí PS

Odbor výstavby
Povolování drobných staveb (územní souhlas). 
Jedná se drobné vedlejší stavby, které doplňují 
užívání stavby hlavní a funkčně s ní souvisí. Tyto 
stavby jsou definovány v § 103 zákona č. 183/2006 
Sb., stavební zákon a jedná se zejména o stavby do 
25 m2 zastavěné plochy (garáže, pergoly, kolny, 
dřevníky, skleníky atd.) dále bazény do 40 m2 
zastavěné plochy, ploty, informační a reklamní 
cedule, přípojky v délce do 50 m atd. Tyto stavby 
dle výše uvedeného paragrafu stavebního zákona 
sice nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, ale 
přivolením stavebního úřadu k provedení staveb je 
tzv. územní souhlas vydaný dle § 96 stavebního 
zákona. Toto stavební řízení není zpoplatněno 
a podává se na předepsaném formuláři oznámení 
o záměru v území k vydání územního souhlasu. 
Spolu se žádostí se přiloží požadované přílohy 
jako např. zjednodušená projektová dokumentace, 
technická zpráva, situační plánek popř. popis navr-
hovaného záměru. Dále je nutné přiložit písemný 
doklad o tom, že žadatel prokazatelně seznámil 
se svým záměrem vlastníky sousedních nemovi-
tostí, kterých se zamýšlený záměr může dotýkat. 
Vhodným dokladem je podepsaný situační plánek, 
popřípadě poštovní doručenka o odeslání záměru 
sousedovi. Současně má stavebník povinnost vyvě-
sit tento záměr na veřejně přístupném místě u po-
zemku, na kterém se záměr navrhuje. Pokud je ke 
stavbě vyžadováno stanovisko dotčeného orgánu 
(např. hasiči u garáže nebo památkáři v památkové 
zóně) je vhodné si toto stanovisko předem opatřit. 
Žádost je zpravidla do týdne zúřadována a ihned 
nabývá platnosti. 

Miloš Šimek, vedoucí OV

Pokračování ze str. 2, Z městského úřadu, 
Z činnosti pečovatelské služby Přibyslav

Pokračování  na str.  5

153/2011 Rada města Přibyslav opravuje své usnesení č. 131/2011 ze dne 25. 5. 2011 takto: 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. 951/2, 951/4, 951/8, 
951/25, 951/27, 954/1, 955/17, 964/6, 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: 07/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Smlouva

154/2011 Rada města Přibyslav souhlasí s uzavřením dodatku č. 4 ke smlouvě o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene a nájemní smlouvě č. 008057-000-00 (původně 51057A) ze 
dne 14. 11. 2000 mezi Základní školou Přibyslav, Bechyňovo náměstí 33, 582 22 Přibyslav 
a T-Mobile Czech Republic a. s. Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4.
Odpovědnost: Mgr. Luděk Ježek
Termín: 06/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

155/2011 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Přibyslav  
a Zdravotnickou záchrannou službou kraje Vysočina, Vrchlického 61, 586 01 Jihlava,  
IČ 47366630, která užívá nebytové prostory v domě Přibyslav, Bechyňovo náměstí 15.
Odpovědnost: Bc. Hana Pelikánová
Termín: 06/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

156/2011 Rada města Přibyslav schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 3/2011 mezi Lubomírem Machem, 
s. r. o., Velká Losenice 186, 592 11 Velká Losenice, IČ 28308824 a městem Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 na investiční akci „Revitalizace 
kostelní věže v Přibyslavi“, a to na základě plné moci, udělené vlastníkem nemovitosti 
Římskokatolickou farností Přibyslav, Kostelní 267, 582 22 Přibyslav ze dne 27. června 2011.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 07/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

157/2011 Rada města Přibyslav schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1647/1 o výměře 5 m2  
v k. ú. Přibyslav paní Jitce Jadrné, Přibyslav, Utín 23. Cena pronájmu je 1 Kč/m2/den.  
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to od 1. 7. 2011 do 30. 9. 2011.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 06/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Pronájem

158/2011 Rada města Přibyslav schvaluje ceník půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek 
s účinností od 1. 7. 2011 a ruší ceník půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, 
schválený usnesením č. 55/2010 ze dne 10. 3. 2010.
Odpovědnost: Martina Veselá, DiS
                            Mgr. Jan Štefáček
Termín: 06/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Obecní 
legislativa

159/2011 Rada města Přibyslav schvaluje Pravidla Rady města Přibyslav pro zadávání veřejných zakázek 
v podmínkách města Přibyslav a organizací zřizovaných městem Přibyslav.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 07/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

160/2011 Rada města Přibyslav, zmocněním jednatele Sportovního zařízení města Přibyslav,  
s. r. o., schvaluje ceník provozu koupaliště platný od 1. 7. 2011 dle přílohy k jednání a ruší 
k 30. 6. 2011 ceník koupaliště, schválený usnesením Rady města Přibyslav č. 72/2008 ze dne 
26. 3. 2008.
Odpovědnost: Zdeněk Matějka
                            Mgr. Jan Štefáček
Termín: od 1. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne 13. 7. 2011
49/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje program veřejného zasedání dne 13. 7. 2011.

Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zahájení

50/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě č. 1615.1240010TSE na investiční 
akci „Cyklostezka Přibyslav – Sázava“, kterým se oceňují vícepráce, vzniklé a zadané v průběhu 
stavby cyklostezky.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 07/2011
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, proti 0, zdržel se 2.

Smlouva

51/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje studii pro plochy bydlení v rodinných domech - BR 3, 
4 Hesovská sever I, II a BR 5 Hesovská jih, zpracovanou firmou DRUPOS – PROJEKT, v. o. s., 
Příčná 260, 580 01 Havlíčkův Brod.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 07/2011
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Územní 
plánování

52/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav rozhoduje zahájit územní a stavební řízení pro pět označených 
parcel dle schválené studie pro plochy bydlení v rodinných domech – BR 3 Hesovská sever I.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 07/2011
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Záměr
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Pokračování  ze str. 4

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 13. 7. 2011
161/2011 Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat na základě poptávkového řízení na vypracování 

projektu rekonstrukce části prodejny na byt v domě Přibyslav, Bechyňovo náměstí 41 fi rmu 
DRUPOS – PROJEKT, v. o. s., Příčná 260, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 13585029 a schvaluje 
smlouvu o dílo. Cena díla je 37.320 Kč včetně DPH.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 07/2011
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Výběrové 
řízení

162/2011 Rada města Přibyslav schvaluje mandátní smlouvu mezi městem Přibyslav a Jitkou 
Krupičkovou, Masarykova 2978, 580 01 Havlíčkův Brod na zabezpečení výkonu koordinátora 
bezpečnosti práce při realizaci stavby „Revitalizace kostelní věže v Přibyslavi“
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 07/2011
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

163/2011 Rada města Přibyslav schvaluje přijetí plné moci od zmocnitele Římskokatolické farnosti 
Přibyslav, Kostelní 267, 582 22 Přibyslav, IČ 60128283, kterou zmocňuje město Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 k tomu, aby jej zastupovalo ve věci 
revitalizace kostelní věže v Přibyslavi.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 07–10/2011
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Smlouva

53/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje fi nanční dar SK Přibyslav, oddílu kopané 
ve výši 50.000 Kč.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 07/2011
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Rozpočet

54/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2011 k rozpočtu města Přibyslav 
na rok 2011 podle přílohy.
Příloha: Rozpočtové opatření č. 6/2011
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 07/2011
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

55/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje dohodu o přeúčtování neinvestičních výdajů mezi městem 
Přibyslav a obcí Modlíkov.
Odpovědnost: Martin Kamarád
Termín: 07/2011
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

56/2011 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.
Celkové náklady na obnovu dle smlouvy o dílo jsou 2.108.836 Kč. Spoluúčast města Přibyslav je 
minimálně ve výši 1.277.952 Kč.
Spoluúčast vlastníka je minimálně ve výši 210.884 Kč.
Příspěvek z Programu je maximálně ve výši 620.000 Kč.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
                            Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 12/2011
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Rozpočtové opatření č. 6 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

0000/1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 53 000,00
  úprava podle skutečného plnění 53,0 tis. kč

6171/ Činnost místní správy   114 254,00
 
 

2324 úprava podle skutečného plnění – refundace mzdy 20 tis. kč
2142 úprava podle skutečného plnění – dividendy VaK 94,3 tis. kč

změna příjmů 167 254,00

Výdaje
Paragraf/ 
položka

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

2219/ Ostatní záležitosti pozemních komunikací 598 482,00
 cyklostezka – navýšení dle dodatku č. 3 598,5 tis. kč  
3612/ Bytové hospodářství   37 320,00
            projektová dokumentace dům Bechyňovo náměstí čp. 41 37,3 tis. kč  
6171/ Činnost místní správy 50 000,00
 příspěvek SK Přibyslav (oddíl kopané) na opravu autobusu 50,0 tis. kč  
6320/ Pojištění funkčně nespecifi kované   3 000,00
  3,0 tis. kč  
6409/ Ostatní činnosti jinde nezařazené -521 548,00
 mínus snížení / plus zvýšení kapitálové rezervy -521,5 tis. kč  

změna výdajů 167 254,00

Pokračování na str. 5

Město Přibyslav
Bechyňovo náměstí 1
582 22 Přibyslav

vlastník a správce komunikace vydává tento

P R O V O Z N Í   Ř Á D
PRO POZEMNÍ KOMUNIKACI

c ykLosteZk A  
PřibysL Av–sÁZ AvA
Po stAré žeLeZNičNí tr Ati

1. Cyklostezka je výhradně určena pro rekreační 
bezmotorovou dopravu. Komunikaci 
mohou využívat pěší turisté, cyklisté, osoby 
na kolečkových bruslích a jiných sportovních 
prostředcích (koloběžky, kolečkové běžky, 
apod.), osoby s dětskými kočárky, invalidními 
vozíky a podobně.  Cyklostezka není určena 
jako tréninková dráha sportovců. Cyklostezku 
jako celek lze na jednotlivé akce pronajmout, 
o pronájem je možné písemně požádat Radu 
města Přibyslav. 

2. Průjezd všech motorových vozidel je zakázán. 
Výjimku tvoří vozidla složek integrovaného 
záchranného systému, vozidla údržby s největší 
povolenou hmotností 12,5 t.

3.  Výslovně je zakázán vstup se psy a to i na 
vodítku a dále pak vjezd jezdců na koních nebo 
koňských či psích potahů.

4. Všichni uživatelé jsou povinni dodržovat 
pravidla silničního provozu a být ohleduplní vůči 
ostatním, svoji jízdu přizpůsobit stavu povrchu 
stezky. Uživatelé cyklostezky jsou si při provozu 
rovni.

5.  Uživatel cyklostezky se po komunikaci pohybuje 
na vlastní nebezpečí. V případě úrazu či nehody 
zodpovídá za vzniklé škody na zdraví i majetku 
vždy ten, kdo nehodu způsobil. Pro minimalizaci 
možnosti úrazů proto doporučujeme používat 
předepsané a vhodné ochranné pomůcky.

6. Cyklostezka je obousměrná. Cyklisté, bruslaři 
i chodci jsou povinni jezdit nebo chodit vpravo 
ve směru jízdy. Předjíždění je stanoveno z levé 
strany s ohledem na celkový provoz na cyklo-
stezce.

7. Uživatelům cyklostezky je k dispozici mobiliář 
(2 odpočivadla, informační tabule, značení). 

8. Všem návštěvníkům cyklostezky je přísně 
zakázáno jakýmkoliv způsobem poškozovat 
a ničit příslušný mobiliář, odhazovat odpadky 
mimo odpadkové nádoby, rušit zvěř, ptactvo 
i ostatní návštěvníky cyklostezky hlučným 
chováním (nevhodná hudba, křik), zakládat 
otevřené ohně a vytvářet jakékoliv překážky pro 
plynulý a bezpečný provoz pozemní komunikace, 
používat zábradlí pro slaňování apod.

9. V případě zjištění jakéhokoliv nedodržování 
pravidel provozu na cyklostezce, poškozování 
jejího zařízení nebo porušování zásad slušného 
chování, lze nedostatky nahlásit na MÚ Při-
byslav, telefonní číslo 569 430 813 nebo na 
e-mailové adrese: sz@pribyslav.cz

10. Další informace získáte na internetových 
stránkách www.pribyslav.cz/sport/szmp
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Pokračování ze str. 5

Mgr. Jan Štefáček

164/2011 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č: EP-12-2001472/VB/1 
k tíži pozemku ve vlastnictví města Přibyslav parc. č. 173/1 v k. ú. Přibyslav mezi městem 
Přibyslav a společností ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 24729035.
Odpovědnost: Jana Krejčova
Termín: 07/2011
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

165/2011 Rada města Přibyslav souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 9 v ulici Příkopy 486, 
Přibyslav uzavřené dne 31. 10. 2007 s panem Pavlem Vykoukalem dohodou, ke dni 31. 7. 
2011.
Odpovědnost: Bc. Hana Pelikánová
Termín: 07/2011
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Přidělení

166/2011 Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 9 s finanční spoluúčastí o velikosti 2+1 
v bytovém domě Přibyslav, Příkopy 486 paní Janě Smejkalové, bytem Husova 301, Přibyslav. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
Odpovědnost: Bc. Hana Pelikánová
Termín: 07/2011
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

167/2011 Rada města Přibyslav schvaluje mimořádné odměny za 1. pololetí 2011 řediteli Základní 
školy Přibyslav Mgr. Luďku Ježkovi, ředitelce Mateřské školy Přibyslav paní Miloslavě 
Pospíchalové, ředitelce Kulturního zařízení města Přibyslav paní Zdeňce Valnerové, řediteli 
Sportovního zařízení města Přibyslav, s. r. o. panu Zdeňku Matějkovi, veliteli JPO II panu 
Miroslavu Fišarovi a správci městských lesů panu Josefu Hamerníkovi ve výši dle neveřejné 
přílohy k jednání.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 07/2011
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Různé

168/2011 Rada města Přibyslav schvaluje program 8. veřejného zasedání Zastupitelstva města 
Přibyslav dne 13. 7. 2011.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 13. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Umístění kontejnerů  
na bioodpad v obcích

Měsíc Lokalita datum

Srpen 
2011

Utín 3.8.–4.8.2011

Poříčí 1.8.–2.8.2011

Amerika 5.8.–7.8.2011

Utín 28.8.–30.8.2011

Poříčí 31.8.-1.9.2011

Září Letiště 2.9.-4.9.2011

Zahrádky u Aca 5.9.– 6.9.2011

Česká Jablonná 7.9.–8.9.2011

Dobrá 9.9.–11.9.2011

Říjen Utín 3.10.–4.10.2011

Dvorek 5.10.2011

Uhry 6.10.2011

Poříčí 7.10.–9.10.2011

Keřkov 31.10.–1.11.2011

Listopad Utín 2.11.–3.11.2011

Zahrádky u Aca 4.11.–6.11.2011

Svoz v dalším období bude prováděn dle 
sněhových podmínek a požadavků občanů. 

Umístění kontejnerů  
na bioodpad v Přibyslavi 
v měsíci srpnu 2011

Den Místo přistavení (ulice)

Pondělí
08.08.

gen. Luži

Úterý
09.08.

Bezručova

Středa
10.08.

Hesovská

Čtvrtek
11.08.

Pecháčkova

Pátek
12.08.

Žižkova

Pondělí
15.08.

Tržiště

Úterý
16.08.

Jiráskova

Středa
17.08.

Vyšehrad

Čtvrtek
18.08.

Příkopy

Pátek
19.08.

Na Vyhlídce

Pondělí
22.08.

Cihlářská

Úterý
23.08.

Česká

Středa
24.08.

Nerudova

Čtvrtek
25.08.

Niklfeldova

Pátek
26.08.

U Koupaliště

Tabulka umístění kontejnerů na měsíc září 
bude zveřejněna v příštím čísle PO.

STATISTIKA ÚŘADU PRÁCE ČR
V následující tabulce předkládám statistiku, kterou zpracovala Mgr. Jitka Navrátilová, oddělení zaměstna-
nosti, Úřad práce České republiky, krajská pobočka Jihlava, kontaktní pracoviště Havlíčkův Brod. 

Míra nezaměstnanosti
Stav k Obec Přibyslav Mikroregion 

Přibyslav
Okres 

Havlíčkův Brod
Celá ČR

31. 12. 2000 5,72 6,01 6,24 8,8
30. 6. 2001 4,34 4,29 4,98 8,1
31. 12. 2005 5,39 5,01 5,80 8,9
30. 6. 2006 4,92 4,78 5,13 7,7
31. 12. 2010 8,73 10,17 10,23 9,6
30. 6. 2011 7,64 6,96 7,71 8,1

Počet uchazečů o zaměstnání (celkem/ženy)
Stav k Obec Přibyslav Mikroregion 

Přibyslav
Okres Havlíčkův 

Brod
Celá ČR

31. 12. 2000 116/61 188/97 2.895/1.640 457.369
30. 6. 2001 88/51 139/79 2.397/1.430 420.267
31. 12. 2005 103/63 190/108 3.050/1.758 510.416
30. 6. 2006 99/55 167/97 2.558/1.574 451.106
31. 12. 2010 168/66 352/137 5.135/2.435 561.551
30. 6. 2011 146/69 241/127 3.881/2.168 478.775

Volná pracovní místa
Stav k Mikroregion 

Přibyslav
Okres Havlíčkův 

Brod
Celá ČR

31. 12. 2000 10 471 52.060
30. 6. 2001 8 433 59.798
31. 12. 2005 7 478 52.164
30. 6. 2006 19 668 85.945
31. 12. 2010 13 202 30.803
30. 6. 2011 4 202 38.416

Mgr. Eva Pospíchalová                
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Vážení čtenáři, 
v dnešním a následujícím  občasníku se máte možnost blíže seznámit s Občanským sdružením 
Benediktus, které poskytuje odlehčovací službu a sociálně terapeutické dílny. S výrobky klientů 
Benediktu jste se měli možnost seznámit při jejich červnové výstavě v prostorách radnice. V přípa-
dě dotazů ohledně sociálních služeb se můžete obrátit na MÚ – odbor sociální péče. 

Mgr. Eva Pospíchalová, tel. 569 430 817

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O. s. Benediktus – kdo vlastně jsme?
Občanské sdružení Benediktus je sdružení lidí, kteří 
na základě křesťanských hodnot žijí život ve spole-
čenství zdravých lidí a lidí s postižením. Skrze vzta-
hy v tomto společenství se snaží odkrývat hluboké 
životní hodnoty a jedinečnost každého člověka. 

Velkou pozornost věnujeme odkrývání toho, co 
je na každém člověku cenné, co je tím darem, který 
mu byl dán a jenž může poskytnout zase ostatním. 
A nejde nám jen o naše malé společenství, snažíme 
se ukázat na společenský význam každého z nás 
a tedy i lidí s postižením.

Zároveň vnímáme člověka jako vztahovou bytost, 
tedy jako někoho, kdo ve vztazích žije a pro koho 
jsou mezilidské vztahy to nejdůležitější. Je to opět 
něco, co není rozdílné u zdravých ani u lidí s posti-
žením. Proto se snažíme pečovat o naše setkávání, 
slavit společné chvíle a pečlivě se starat o to, aby 
nikdo nezůstával dlouho na své cestě sám. Víme, že 
nikdy nemůžeme jít plně stejnou cestou jako někdo 
jiný, ale že můžeme jít alespoň kus cesty vedle něj.

O naplňování této naší filozofie se snažíme již 
deset let vším, co děláme.

Co poskytujeme?
Poskytujeme odlehčovací službu převážně v našem 
centru v Chotěboři. Naši klienti se mohou věnovat 
keramice, malování, praktickým činnostem, hudbě 
nebo vycházkám. Nabídka činností se mění prá-
vě podle toho, kdo k nám přichází a jaké dary si  
s sebou nese. Důležitá je při tom pro nás spolu-
práce s rodinou nebo s tím, kdo se dlouhodobě 
o našeho klienta stará. Těmto lidem tato služba 
umožňuje získat potřebný čas pro odpočinek, za-
řízení různých věcí atd. 

Od února tohoto roku poskytujeme nově i sociál-
ně terapeutické dílny, jejichž posláním je získá-
vání nebo udržení pracovních dovedností u lidí  

s postižením. Tuto službu poskytujeme na Modletí-
ně v Železných horách. Naši klienti se zde učí tkát, 
pracovat na zahradě při její údržbě. Vykonávají drob-
né stavební práce a učí se i takovým dovednostem, 
jako je odpovědnost, schopnost plně využít pracovní 
dobu, plnit zadané úkoly, spolupracovat nebo třeba 
chodit do práce včas, omlouvat své absence, zkrátka 
všechno to, co běžně zaměstnavatel požaduje.

Akce pro veřejnost
Vedle těchto služeb pořádáme tradičně několik  
kulturních akcí pro veřejnost a jiných se účast-
níme. Jsou to např. pašijové hry, živý betlém nebo 
Svatoannenská pouť na Modletíně. Se svou kape-
lou Bene Bend vystupujeme na plesech (tento rok 
to byl ples firmy Ross a Pivovaru Chotěboř, kteří 
nás také touto cestou podpořili).

Těmito akcemi se snažíme jednak ukázat na vnitř-
ní bohatství lidí s postižením a jednak se snažíme ob-
novovat tradice na Vysočině a snažíme se tak přidat 
ke všem těm lidem a organizacím, kteří se snaží lidi 
povzbudit, aby nezůstávali jen doma ve svém, ale 
tvořili skutečnou občanskou pospolitost. 

Rádi uvítáme každého, kdo by chtěl s námi jít chvil-
ku po podobné cestě, ať už jako dobrovolník, nebo 
ten, který potřebuje využít něco z našich služeb. 
Ozvěte se, rádi se s Vámi setkáme a domluvíme.

Za Občanské sdružení Benediktus Michal Rozhoň

Kontakt na nás:
Klášterní 60, 583 01 Chotěboř, 
www.beneditkus.org, tel. 731 402 233, 
e-mail: benediktus@centrum.cz
nebo michal.rozhon@benediktus.org 
(Mgr. Michal Rozhoň, DiS., 
sociální pracovník)

Tradiční Pašijové hry v podání našich klientů, dobro-
volníků a zaměstnanců…

Naše údržbová parta a její dva největší pomocníci – 
traktůrek a pila…

Odlehčovací službu můžeme poskytnout i lidem na 
vozíku. Tohle je náš kamarád od Vás.

Naši frontmani v plném nasazení při vystoupení.
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Centrum 
pro zdravotně postižené 
Havlíčkův Brod informuje
Dne 14. září 2011 se bude konat Veletrh sociálních 
služeb. Veletrh navazuje na pětiletou tradici výstav 
kompenzačních pomůcek pro sluchově, zrakově 
a tělesně postižené. Město ji pořádá ve spolupráci 
s Centrem pro zdravotně postižené kraje Vysočina 
a Sjednocenou organizací nevidomých a slabozra-
kých. Veletrh by se konal v kulturním domě Ostrov 
v Havlíčkově Brodě. Kromě těch, kteří vyrábí po-
můcky pro zdravotně postižené, se budou prezen-
tovat poskytovatelé sociálních služeb města Havlíč-
kův Brod a jiné firmy, které se zaměřují na zdraví 
a zdravý životní styl. Všichni jsou srdečně zváni.

Další aktivitou Centra pro zdravotně postižené 
(CZP) je klub Klíček pro děti se zdravotním posti-
žením a jejich rodiče. Přes prázdniny se klub Klíček 
pro děti se zdravotním postižením a jejich rodiče 
nekoná, ale již teď se můžete o Klíčku informovat. 
Společně se scházet budeme zase v září.

CZP sídlí v budově Soukromého zdravotnického 
zařízení. Naším posláním je zvýšit informovanost 
osob se zdravotním postižením, podporovat jejich 
nezávislost a samostatnost a napomáhat jim ke 
zvýšení či udržení kvality života. Nabízíme pomoc 
postiženým osobám i jejich příbuzným v oblasti 
základního a odborného sociálního poradenství 
(např. o dávkách sociálního zabezpečení, o sle-
vách a výhodách pro ZTP občany či o příspěvku na 
péči). Provádíme taktéž terénní práce, v rámci nichž 
si mohou klienti z Havlíčkova Brodu, Chotěboře,  
Přibyslavi, Světlé nad Sázavou, Ledče nad Sázavou 
a okolních obcích s pracovníkem Centra telefonicky 
dohodnout osobní schůzku v místě jeho bydliště.  
V CZP je možné zakoupit baterie do sluchadel,  
ušní tvarovky, štětečky nebo čistící tablety. Všechny 
poradenské služby poskytujeme zcela zdarma.

Provozujeme také půjčovnu kompenzačních 
a rehabilitačních pomůcek. Lze si vypůjčit např. 
chodítko, dětský rehabilitační kočárek, mechanický 
vozík, toaletní a sprchové křeslo, nástavec na WC, 
vycházkovou hůl aj. Příspěvek na údržbu se pohy-
buje ve výši od 3 do 5 Kč za den. Nabízíme pomoc 
při výběru vhodné kompenzační pomůcky a infor-
mujeme o postupu k jejímu získání. 

NÁVŠTĚVNÍ HODINY CZP: 
Pondělí 8:00–12:00  13:00–14:30
Úterý  terénní práce  13:00–14:30
Středa  8:00–12:00  13:00 –17:00
Čtvrtek  8:00–12:00  terénní práce

KONTAKTNÍ ÚDAJE: 
vedoucí Bc. Alena Škarková, 
Dobrovského 2915, 580 01 Havlíčkův Brod, 
tel. 569 427 614, email: czphbrod@volny.cz, 
www.zdravotnepostizeni-vysocina.cz. 

Alena Škarková

Omluva
Omlouváme se za chybné uvedení kontaktu  
v červencovém čísle Přibyslavského občasníku 
na str. 6 u článku Oblastní charita Havlíčkův 
Brod – Projekt: Charitní ošetřovatelská 
služba. Správně mělo být uvedeno:

CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA 
Havlíčkův Brod – Bělohradská 1128	

tel.: 569 426 070, 777 736 061
vrchní sestra: Stanislava Holendová
domacipece@charitahb.cz

www.hb.charita.cz 

Děkujeme za pochopení. Redakce PO

Uzávěrka příštího čísla 
Přibyslavského občasníku 
je 22. 8. 2011 do 12.00 hod.

Redakce PO

ROZDÍL MEZI 
OŠETŘOVATELSKOU 
A PEČOVATELSKOU 
SLUŽBOU

Vážení čtenáři, v minulém čísle jste se měli možnost 
blíže seznámit s ošetřovatelskou službou. Mnohdy 
je ošetřovatelská služba zaměňována s pečova-
telskou službou. Rozdíl spočívá v tom, že ošetřo-
vatelskou službu poskytují kvalifikované zdravotní 
sestry s registrací, péče je ordinována praktickým 
lékařem a výkony jsou hrazeny zdravotní pojišťov-
nou. Jedná se o odborné úkony. V Přibyslavi tuto 
službu vykonává paní Věra Podrázská z Oblastní 
charity Havlíčkův Brod (mobil: 777 736 043;  
případně 777 736 061 paní Holendová, vrchní 
sestra). Pečovatelskou službu poskytují odborně 
proškolené pečovatelky, úkony PS si člověk hradí 
sám (jedná se například o pomoc při oblékání, do-
nášku obědů, nákup, běžný úklid, doprovod k lé-
kaři…). Tuto službu je možné dojednat přes paní  
Martinu Veselou, Dis., vedoucí Pečovatelské služby  
Přibyslav (tel. 569 482 128; mobil 720 513 592). 
Kromě pečovatelských úkonů si s paní Veselou  
můžete domluvit zapůjčení kompenzačních pomů-
cek ze zdejší půjčovny, o kterých jste pravidelně in-
formováni na stránkách Přibyslavského občasníku.

V případě dotazů ohledně sociálních služeb mů-
žete kontaktovat odbor sociální péče Městského 
úřadu v Přibyslavi.

Mgr. Eva Pospíchalová

                                                                     P O Z V Á N K A 

 

V úterý 30. 8. 2011 v 15 hodin                     
se v Mateřské škole Přibyslav 
uskuteční informativní schůzka 
pro rodiče. 

                                                                    Srdečně Vás zve  

                 kolektiv učitelek MŠ 

 P  O  Z  V  Á  N  K  A
V úterý 30. 8. 2011 v 15 hodin se v Mateřské škole 

Přibyslav 
uskuteční informativní schůzka pro rodiče.

Srdečně Vás zve 
kolektiv učitelek MŠ
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K V C  H A R M O N I E  –  K L U B  D Ě T Í  
A  M A M I N E K  V  P Ř I B Y S L A V I

Milé maminky, tatínkové, babičky, dědečkové, tety i ostatní, přijďte se svý-
mi 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, kres-
líme, hrajeme si, učíme se nové věci a občas něco vyrábíme. 

I pro vás může být užitečné probrat s jinými rodiči starosti s dětmi 
a podělit se s nimi o své zkušenosti. 

A protože během roku organizujeme různé akce pro děti i ro-
diče, rádi mezi sebou uvítáme kohokoliv šikovného a aktivního 

s novými nápady.
Těšíme se na vás! Za maminky a děti z KVC Harmonie Štěpánka Poulová

Maminky z KVC Harmonie vás zvou na 

b u r z u d ě t s k é h o o b l e č e n í 
a p ot ř e b p r o d ě t i  ve s t a r é m š p i t á l e  

v p ř i bys l av i

Maminky z KVC Harmonie vás zvou na  

BURZU DĚTSKÉHO OBLEČENÍ 
 A POTŘEB PRO DĚTI 
VE STARÉM ŠPITÁLE V PŘIBYSLAVI 

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

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

Nepřijímáme: 
plyšové hračky 
ponožky, punčocháče a spodní prádlo 
špinavé, poškozené  nebo velmi 
obnošené oblečení 
nefunkční věci 

 

Věci k prodeji prosím každou jednotlivě označte nálepkou podle uvedeného vzoru přiděleným 
symbolem, pořadovým číslem a cenou. 
S  věcmi je nutné odevzdat i úplný seznam všech 
jednotlivých kusů podle pořadových čísel 
s cenami, vaším jménem a kontaktem na vás. 
O přidělení symbolu si prosím napište na email 
stepanka.poulova@seznam.cz nebo 
kasalovam@seznam.cz , případně zavolejte na 
telefon 604 137 196 nebo 605 230 168. 
Formulář seznamu si můžete vyzvednout na podatelně MÚ v Přibyslavi nebo stáhnout na našem 
webu http://www.kvc-harmonie.unas.cz. 
Počítejte prosím s tím, že za organizaci prodeje vás požádáme o 10% z ceny prodaného zboží. 
Vyhrazujeme si právo odmítnout věci, které jsou podle našich zkušeností neprodejné. 

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

Výdej tržeb a neprodaných věcí 
v sobotu 19. března 2011 od 15:00 do 17:00 
Neprodané věci, které si nabízející po skončení burzy nevyzvednou, předáme do Dětského centra 
v Jihlavě a do Charitního domova pro matky s dětmi v Havlíčkově Brodě. 

Maminky z KVC Harmonie vás zvou na  

BURZU DĚTSKÉHO OBLEČENÍ 
 A POTŘEB PRO DĚTI 
VE STARÉM ŠPITÁLE V PŘIBYSLAVI 

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

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

Nepřijímáme: 
plyšové hračky 
ponožky, punčocháče a spodní prádlo 
špinavé, poškozené  nebo velmi 
obnošené oblečení 
nefunkční věci 

 

Věci k prodeji prosím každou jednotlivě označte nálepkou podle uvedeného vzoru přiděleným 
symbolem, pořadovým číslem a cenou. 
S  věcmi je nutné odevzdat i úplný seznam všech 
jednotlivých kusů podle pořadových čísel 
s cenami, vaším jménem a kontaktem na vás. 
O přidělení symbolu si prosím napište na email 
stepanka.poulova@seznam.cz nebo 
kasalovam@seznam.cz , případně zavolejte na 
telefon 604 137 196 nebo 605 230 168. 
Formulář seznamu si můžete vyzvednout na podatelně MÚ v Přibyslavi nebo stáhnout na našem 
webu http://www.kvc-harmonie.unas.cz. 
Počítejte prosím s tím, že za organizaci prodeje vás požádáme o 10% z ceny prodaného zboží. 
Vyhrazujeme si právo odmítnout věci, které jsou podle našich zkušeností neprodejné. 

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

Výdej tržeb a neprodaných věcí 
v sobotu 19. března 2011 od 15:00 do 17:00 
Neprodané věci, které si nabízející po skončení burzy nevyzvednou, předáme do Dětského centra 
v Jihlavě a do Charitního domova pro matky s dětmi v Havlíčkově Brodě. 

Sběr oblečení a věcí 

v pondělí 12. září 2011 od 9:00 do 11:00 a od 16:00 do 19:00   

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

Věci k prodeji prosím každou jednotlivě označte 
nálepkou podle uvedeného vzoru přiděleným 
symbolem, pořadovým číslem a cenou.

S  věcmi je nutné odevzdat i úplný seznam 
všech jednotlivých kusů podle pořadových čísel 
s cenami, vaším jménem a kontaktem na vás.

O přidělení symbolu si prosím napište na email stepanka.poulova@seznam.cz nebo kasalovam@
seznam.cz , případně zavolejte na telefon 604 137 196 nebo 605 230 168.
Formulář seznamu si můžete vyzvednout na podatelně MÚ v Přibyslavi nebo stáhnout na našem 
webu http://www.kvc-harmonie.unas.cz.
Počítejte prosím s tím, že za organizaci prodeje vás požádáme o 10% z ceny prodaného zboží.
Vyhrazujeme si právo odmítnout věci, které jsou podle našich zkušeností neprodejné.

Prodej: 

ve čtvrtek 15. září 2011 od 15:00 do 18:00 a v pátek 16. září 
2011 od 14:00 do 16:00
Výdej tržeb a neprodaných věcí: v pondělí 19. září 2011 od 16:00 do 18:00
Neprodané věci, které si nabízející po skončení burzy nevyzvednou, předáme do Dětského centra 
v Jihlavě, do Charitního domova pro matky s dětmi v Havlíčkově Brodě a na dětské oddělení ON HB.

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

 obnošené oblečení
nefunkční věci	
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Farní stodolou zněly 
poprvé dudy
V sobotu 25. června se ve farní stodole v Přibyslavi 
uskutečnil tradiční Pouťový koncert. Letošní ročník 
byl výjimečný v tom, že se poprvé před diváky před-
stavil Přibyslavský dudácký soubor, zkráceně zvaný 
PŘIDUS. Byl to právě kapelník Tomáš Jajtner, kte-
rý celý koncert doprovázel na dudy. Kapela hrála 
dále ve složení: Pavel Linka, Pavel Jajtner, Růžena  
Dejmalová, Eva Musilová a Tomáš Laudát. 

„Já jsem si dudy oblíbil už jako dítě. Vždy se mi 
líbil klasický český folklor. Proto když jsem dospěl, 
jedny opravdové dudy jsem si pořídil.“ přibližuje 
Tomáš Jajtner důvody, které ho vedly k založení 
kapely. 

Téměř zaplněná farní stodola si poslechla vý-
běr lidových písní především z oblasti Chodska  
a Jižních Čech, kde jsou dudy doma. Došlo také na 
lidovou tvorbu z Přibyslavi a okolí, ztělesněnou lido-
vou písní „Z Losence si holkou neber, vem si raději  
z Vepřovýho,“ která byla publikem velmi vřele při-
jata. 

Všichni návštěvníci koncertu měli také možnost 
si s dudáckou kapelou sami lidové písně zazpívat. 
Povedený hudební recitál ocenilo na pět desítek 
posluchačů bouřlivým potleskem. Doufejme,  
že brzy opět o PŘIDUSu uslyšíme. 

Bc. Jan Málek
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I v letošním roce se uskutečnil skautský stanový tábor 1. 
oddílu Aldebaran u Železných Horek. Tentokrát všichni 
skauti prožívali během celotáborové hry dobrodružství 
s Asterixem a jeho přítelem Obelixem, s nimiž museli 
splnit sedm náročných úkolů, aby si udobřili bohy a „ne-
spadlo jim nebe na hlavu“.

Samotný tábor probíhal od čtvrtku 30. června do 
soboty 9. července. Přes veškeré, ne moc příznivé před-
povědi meteorologů propršely pouze dva dny, jinak bylo 
počasí příjemné. 

Velkou výjimkou oproti předchozím rokům bylo, že se 
tábora nezúčastnila jediná dívka či žena, tzn. vše, včetně 
kuchyně měli na starosti sami skauti, kteří se nových úko-
lů zhostili, s větším či menším nadšením, svědomitě. Další 
velkou změnou byl post vedoucího tábora, kdy jej kvůli 
pracovním povinnostem dlouholetého vedoucího oddílu 
musel pro tentokrát nahradit jeden z jeho zástupců. 

Jediné, co snad mohlo trochu táborníky mrzet, byl 
oproti ostatním rokům jejich malý počet. I přes tento 
malý nedostatek a možná právě díky němu se všichni 
táborníci skvěle sžili a vytvořili celistvou partu, kde každý 
měl své místo a mohl si užívat zábavy co chtěl.

Pokud mohu soudit, tento tábor se opravdu bezesporu 
vydařil, a díky všem lidem, počasí, programu a přátelské 
atmosféře se tak zařadil k těm nejvydařenějším.

Skauting v Přibyslavi v několika posledních měsících 
zažívá své obrození, proto doufám, že do něj budou 
v dalších měsících a letech přicházet stále noví lidé, kte-
ří jej nenechají upadnout. Už jen z toho důvodu, že se 
jedná o jedinou nejdéle působící organizaci svého druhu 
v našem městě, která se snaží o komplexní rozvoj svých 
členů – od dětí až po dospělé.

Také bych vás rád pozval poslední sobotu v srpnu 
do obce Olešenka. Uskuteční se zde „Vodní opičiny“, 
během nichž si každý bude moci vyzkoušet a otestovat 
sám sebe.

Pokud chcete poznat tu správnou partu lidí, dát svému 
volnému času nějaký smysl, zažít na vlastní kůži dobro-
družství z knížek, počítačových her nebo filmů, přijďte 
k nám a staňte se skauty a skautkami, protože hry dohra-
jete, filmy shlédnete, knihy přečtete, ale to pravé dobro-
družství zažijete pouze u nás.

Bc. Karel Březina 
zdravotník tábora

 

AsterixovA dobrodružství
skautský letní tábor 
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Místní skupina Českého červeného 
kříže v Přibyslavi

V měsíci červnu jsme absolvovali několik akcí. Jed-
nou z velkých aktivit pořádaných společně se zá-
kladní školou byla v úterý 14. 6. 2011 návštěva ma-
teřské školy. Žáci a žákyně vedené paní učitelkou 
Klímovou ve zdravotnickém semináři a kroužku 
zúročili své znalosti v připravených disciplinách na 
jednotlivých stanovištích. Přichystali si obvazovou 
techniku, krvácející poranění, bezpečnost v autě 
a na silnici, nebezpečí číhající v lese, znalost do-
pravních značek a telefonních čísel a nácvik masáže 
srdce. Této akce se zúčastnili – Tereza Siberová, 
Jana Hrubá, Jana Pokorná, Aneta Rokosová, Adéla 
Zárubová, Kristýna Čermáková, Michaela Seböko-
vá, Petra Števuljaková, Andrea Tachovská, Aneta 
Bartošová, Lucie Majorošová, Jan Nejedlý, David 
Halík, Štěpán Šmíd, Michaela Stránská a Hana  
Fulierová. Děkujeme jim za velice dobře odve-
denou „práci“. Školkovým dětem za absolvování  
disciplín náležela odměna ve formě medailí, 
osvědčení o vykonání zkoušky, omalovánek a jako 
třešničku na dortu si děti došly s paní učitelkou na 
zmrzlinu. Tímto moc děkujeme za sponzorský 
dar panu Kamilu Petrovi – Cukrárně pod školou  
za vynikající točenou zmrzlinu.

 V sobotu 18. 6. 2011 se konala další schůzka ma-
lých „červenokřižáčků“. Navštívili jsme Záchrannou 
službu v Přibyslavi a děti si tak udělaly představu, 
jaké to je, když na místo nehody přijede odborná 
zdravotnická pomoc. My se scházíme, abychom se 

pořádně naučili „tu“ laickou, kterou je třeba znát  
a umět použít před příjezdem sanitního vozu.

V pondělí 20. 6. 2011 jsme se s partou „deváťa-
ček“ vydaly na výlet do Pohledu. Tam na nás čekaly 
děti z mateřské školy a těšily se, cože si to pro ně 
dívky připravily. Akce byla zaměřena  na oblast 
první pomoci, dopravní výchovu a bezpečnost 
v přírodě. Děkuji opět paní učitelce Klímové, která 
dívky naučila, a pak samotným dívkám za trpěli-
vost, umění předat informaci a přitom děti nenu-
dit. Děkuji Terezce Siberové, Janče Hrubé, Janče 
Pokorné, Anetce Rokosové, Adélce Zárubové  
a Míše Sebökové. Předvedly super výkon a znalos-
ti!!!

V pátek 25. 6. 2011 proběhla výuka první pomoci 
soutěžní formou s názvem „bezpečné prázdniny“. 
Žáci osmých a devátých tříd si připravili pro žáky 
z nižších ročníků stanoviště s obvazovým materiá-
lem, krvácením, cizím tělesem v ráně, tonutím, po-
lohováním a transportem. Výuka se konala v areálu  
základní školy, sportovního hřiště a na koupališti. 
Počasí nám přálo a tak celá akce dopadla úspěšně. 
Díky všem, kteří velice odhodlaně a svědomitě plnili 
funkci rozhodčích na jednotlivých stanovištích.

V pondělí 1. 8. 2011 začíná příměstský tábor za-
měřený na výuku první pomoci – už se všichni moc 
těšíme… Tak jen aby dopadlo počasí a moc nám 
nepršelo...

Za MS ČČK Přibyslav Ilona Loužecká

 

Léto s Neptunem
Ve čtvrtek 7. července 2011 v 19.00 hodin SPCCH 
ČR – Základní organizace Přibyslav pro své členy 
a příznivce slavnostně otevřela bazén na měst-
ském koupališti pro letošní sezónu. Dostavil se 
i „Neptun“, který popřál všem přítomným plav-
cům i neplavcům krásné léto.   

Po chladivém osvěžení a kondičním cvičení ve 
vodě přišel všem přítomným vhod křupavý bram-
boráček, zavlažený chlazeným pěnivým mokem. 
Paní Věra Schusterová, předsedkyně SPCCH ČR, 
děkuje touto cestou jménem všech členů přiby-
slavské organizace, zaměstnancům SZM Přibyslav 
za vstřícnost, ochotu a příjemné prostředí v areálu 
městského koupaliště.

Anna Šauerová

PŘIBYSLAVSKÁ 
CYKLOS TEZKA
Děkujeme všem, kteří se o toto pěkné dílo zaslou-
žili. Zkrácením termínu stavby může být stezka 
vy užívána již v letních měsících. Udržme si ji co 
nejdéle hezkou.

Bláhovi, Pecháčkova ul. a jistě stovky dalších
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Lubomír Macháček: 
Manželky a jiné ženy
Psycholog a spisovatel, rodák z Pardubic, Lubomír Ma-
cháček o své knize prozradil, že „v ní několik lidí zemře, 
ale že jde o knížku, která prostě zachycuje „životaběh“. 
„Chtěl jsem nějak zobrazit a předat čtenářům to, jak se s 
tou láskou, o které je převážně řeč, vlastně setkáváme.“ 
A na otázku, která láska je vlastně nejsilnější, řekl: „Nej-
výbušnější a nejdramatičtější jsou asi první lásky, kdy nás 
ženou hormony a všechny ty ostatní věci, kdy si říkáme, 
že dokážeme pro lásku i zemřít. Ale já tvrdím, že i když to 
nijak nevylučuji ani v pozdějším věku, že ta pravá láska není 
jen erotická, nýbrž je to vůbec starost o druhého člověka. 
Samozřejmě je tu ještě jedna láska, a to rodičovská, láska 
k dětem a také láska mateřská. Ta je dána i do značné míry 
přírodou.”

Tajemství stržené masky
Skrytá tajemství a nevysvětlitelné záhady jsou tématem 
dalšího svazku edice Česká povídka. S kletbou z úst sa-
motného Albrechta Dürera se dodnes potýkají potomci 
necitlivého restaurátora v povídce Petra Šabacha. O 
hře, která se pro mladou dvojici změní v boj o život, píše  

Miloš Urban. Tajemství, skrývající se v šokujících plátnech 
slavného malíře, odhaluje Ondřej Neff. Nevysvětlitelnou 
záhadu slibuje povídka Vratislava Kadlece. I zdánlivě malé 
nedorozumění může vést k rodinné tragédií, jakou končí 
příběh Ivana Klímy. Humorně vidí pobyt ekologických ak-
tivistů na komínu spalovny Vítězslav Welsch. Autobusem 
Odnikud někam cestuje dívka v povídce Veroniky Huťkové.

Dušan Šimko: 
Japonský divan
Slovenský prozaik pochází z Košic (1945). Vystudoval mi-
neralogii, ale v roce 1968 emigroval do Švýcarska. Přednáší 
na univerzitě v Basileji. Píše slovensky. Mnohé z jeho knih, 
například román Esterházyho lokaj, byly přeloženy také do 
češtiny. Na podzim vyjde v českém překladu román Gub-
bio, pojednávající o tématu zrady v dějinách.

V cestopisné novele Japonský divan ztvárnil své zkušenosti 
ze dvou vědeckých pobytů v Japonsku. První polovina kni-
hy je sbírkou cestopisných úvah a postřehů. Ve druhé části 
Šimko vypráví o lásce mladé Japonky a Středoevropana, 
jehož osud zavál do vzdálené země. Na pozadí milostného 
příběhu Šimko rozvíjí úvahy o střetech rozdílných kultur.

EVA SEKNIČKOVÁ, ml., knihovnice

 

Asociace turistických informačních center 
České republiky

Palackého nám. 160, 572 01 Polička
Tel.: 461 724 326, fax: 461 724 867, 

office@aticcr.cz, www.aticcr.cz

Soutěž 
„Informační centrum 2011“ 
s Deníkem
Asociace turistických informačních center ČR a VLP, 
a.s., která je vydavatelem regionální sítě Deníku  
a portálu www.denik.cz, připravili společně soutěž  
o informační centrum roku 2011 příznačně nazvanou 
„Informační centrum 2011“. 

Cílem soutěže je zapojit turisty a návštěvníky infor-
mačních center do hodnocení kvality poskytovaných 
služeb a aktuálnosti informací, ochoty a profesionality 
obsluhujícího personálu, nebo přívětivosti prostředí 
kanceláře. Soutěž bude zahájena v pondělí 18. červen-
ce 2011 a potrvá do 31. srpna 2011.

Každý návštěvník/návštěvnice bude moci poslat 
jeden hlas turistickému informačnímu centru, které 
mu v letošním roce nejvíce pomohlo, udělalo na něj 
nejlepší dojem a hodnotil(a) by jej pro letošní rok jako 
nejlepší. 

Hlasuje se prostřednictvím stránek www.denik.cz/
infocentra. Hned poté, co se turisté rozhodnou hlaso-
vat, budou podrobeni malé místopisné zkoušce. Musí 
totiž nejdříve kliknout na kraj, v němž se jejich favorit 
nachází. Následně se otevře seznam s informačními 
centry v příslušném kraji a v něm informační centrum 
označí. Podle celkového počtu přidělených hlasů bude 
v každém ze 14 krajů (vč. Prahy) vyhlášeno a oceněno 
vítězné infocentrum.

Navíc bude na www.denik.cz/infocentra vytvořen 
speciál s průběžně doplňovanými informacemi o mož-
nostech a nabídkách k cestování v letošní turistické 
sezoně, o novinkách informačních center a dalšími 
zajímavostmi z regionů ČR. 

Upoutávky na soutěž budou v tištěných regionál-
ních titulech Deníku a v informačních centrech. 

Mgr. Jan Matouš
provozovatel sekretariátu A.T.I.C. ČR

Otevřený dopis Radě kraje Vysočina
Věc: Koupě pozemků v k.ú. Přibyslav

Dne 30. 6. 2011 jsem konečně dostal vyrozumění o odmít-
nutí kupní smlouvy a dle zdůvodnění jsem došel k závěru, že 
rada buď nezná všechny souvislosti této záležitosti, anebo 
se chová naprosto arogantně. Protože chci věřit, že při roz-
hodování rada neměla všechny informace, celou záležitost 
zrekapituluji.

V červnu 2010 se začala rekonstruovat vozovka v ulici Žižko-
va a Rašínova. Před zahájením jistě probíhala přípravná řízení 
stavby, ale NIKDO během přípravy ani stavby se neobtěžoval 
s námi, jako majiteli sousedních a dokonce stavbou dotče-
ných pozemků jednat. Z geometrických a stavebních plánů 
bylo jasné, že stavba zasahuje do pozemků, které jsou naším 
soukromým vlastnictvím. Několikrát jsem během stavby na 
tuto skutečnost upozorňoval pracovníky MÚ v Přibyslavi s tím, 
že při kontrolním dnu budou informovat pracovníky KÚ, ale 
investor, tedy kraj, mlčel. Velkopansky si ze soukromého ma-
jetku ukousnul téměř 170 m2.

Kvapně jednat se začalo, když byla stavba u konce  
a kraj potřeboval kolaudovat. Samozřejmě jsem byl 
dotčen určitě více jak rok (příprava a realizace stavby) 
trvajícím nezájmem o jednání ze strany KÚ a chtěl jsem 
si dát také na čas s podpisem „Smlouvy zakládající prá-
vo provést stavbu“. Tuto smlouvu jsem nechtěl podepsat 
s ohledem na předchozí nezájem a pokud součástí této 
smlouvy nebude Kupní smlouva, kde bude jasně uvede-
ná cena/m2.  Po ujištění od JUDr. Mrázkové, že vyrovnání 
proběhne bez problému a v lhůtě stanovené smlouvou, 
jsem s důvěrou tuto smlouvu podepsal (12. 10. 2010), 

P o L e N s k ý  F o t o k L u b  v y s tA v u j e 
| turisté si u nás podávají dveře | v policích 
máme další nové knihy
V přibyslavském informačním centru a městském muzeu se v létě, především díky přílivu turistů do 
našeho města, dveře takřka netrhnou. 

Kromě toho, že si cestovatelé nakoupí pohlednice, získají mapu, drobné i větší publikace o našem 
městě, mohou ve výstavní síní Kurfürstova domu shlédnout nevšední záběry nejen na naše město, 
ale rovněž nahlédnout do sousedního města Polné. V Kurfürstově domě je totiž stále k vidění výstava  
aktivního polenského fotoklubu, což není od věci, vždyť obě sídla za časů Ditrichštejnů patřila do jed-
noho panství. Další výstava zavede návštěvníka do „Nejstarší historie města“ nebo „Z časů do časů“. 
Můžete se vrátit o nějaké to století a nebo jen o desítky let zpět do minulosti a v klidu expozice zavzpo-
mínat, jaké to bývalo třeba u babičky anebo co jste měli na půdě a co jste jako nepotřebné harampádí 
dávno vyhodili.

Knihovna má o prázdninových sobotách zavřeno, ale jinak ani v létě výpůjční doba není omezena.
Do regálů jsem zařadila další nové knihy. Tři z nich chci čtenářům městského periodika představit.

 

abych kraji nečinil problém s kolaudací. A podle rčení, že 
každý dobrý skutek má být po zásluze potrestán, se dělo 
následující: vlastně se nedělo nic, protože kraj dále pokra-
čoval v nezájmu konat.

Až když jsem začátkem dubna telefonicky upozorňoval na 
nečinnost KÚ vyrovnat pohledávku, přišel mi 11. 4. 2011 
návrh kupní smlouvy. Vyplněný návrh smlouvy, kde jsem 
požadoval vzhledem k předcházejícím událostem 300 Kč/m2, 
jsem odeslal na KÚ. Až po několika telefonických urgencích 
mi 1. 7. 2011 přišlo oznámení o zamítnutí kupní smlouvy.

Udivuje mě argumentace zamítnutí; v obou dopisech 
uvádíte, i když v každém jinak, že předběžně byla smluve-
na částka 100 Kč/m2. Nevím, že bych s někým s KÚ o této 
částce jednal. Považovat neformální a panem Sedlákem 
patrně zkreslený říjnový rozhovor, že budu chtít minimál-
ně 100 Kč/m2, za ústní dohodu je opovážlivost. Pro mě  
pan Sedlák nebyl a není partner pro stanovení ceny. Podle 
JUDr. Mrázkové se mám cítit vázán touto „ústní dohodou“  
a pro Vás není závazná 60 denní lhůta (vyplývající ze 
smlouvy – říjen 2010 ) pro vyřízení pohledávky, která byla 
stanovená Vámi a písemně?!

Musím přiznat, že kdyby proběhlo vyrovnání v oné  
60 denní lhůtě, tj. do konce roku 2010, byla by cena  
cca 150 Kč/m2. Ale když jsem začátkem roku sledoval jed-
nání Přibyslavského zastupitelstva o prodeji pozemku ve 
stejné ulici jako my (Rašínova) pro mladou 6-ti člennou 
rodinu, který sousedí s jejich zahradou a který je pro město 
nepřístupný, nepotřebný a nevyužitelný, byla stanovena 
cena 200 Kč/m2. Jeden  ze zastupitelů podal návrh na sní-
žení ceny na 150 Kč/m2, pan Sedlák, pan Joukl a téměř celé 
zastupitelstvo bylo proti. Uvědomil jsem si, že cenu svého 

pozemku, na kterém byla provedena stavba, jsem podcenil.  
I to byl – kromě stále trvajícího nezájmu ze strany KÚ – dů-
vod k stanovení ceny na 300 Kč/m2.

Rada můj návrh zamítla. Mám tomu rozumět tak, že kraj 
provede stavbu bez svolení majitele na soukromém pozem-
ku, stavbu provádějící firma podstatnou část zdevastuje 
(skládka hlušiny při výkopových pracích) také bez svolení, 
nerespektuje smluvní termín o vyrovnání a ještě nám bude 
určovat cenu?! To si snad nedovolili ani komunisti za minu-
lého režimu.

Rovněž nechápu, proč JUDr. Mrázková při každé mé te-
lefonické urgenci nečinnosti KÚ sdělovala, že s námi o ceně 
bude jednat pan Joukl. Nejen, že se za celou dobu neobtěžo-
val, ale ani nechápu smysl. Cenu, která byla zhruba poloviční 
ceny obvyklé (v intravilánu města) a v kontextu výše popsa-
ných skutečností, mi nebude určovat ani pan Joukl ani rada. 

A protože rada kraje nesouhlasila s námi navrženou cenou 
a dovoluje si žádat o přehodnocení požadavku, činím následu-
jící; zpochybňuji rovněž původní návrh smlouvy i já.

Vzhledem k tomu, že stavba byla provedena bez povolení,  
s liknavostí a obstrukcemi při vyrovnání pohledávky, již více jak 
3násobné překročení lhůty, stanovuji cenu přibližující se více 
ceně obvyklé v intravilanu města Přibyslav, tj. 400 Kč/m2.

Rovněž zpochybňuji i „smlouvu zakládající právo provést 
stavbu“ sice oboustranně podepsané, ale kraj nedodržel zá-
vazky vyplývající z článku III. 

Tento otevřený dopis posílám kraji Vysočina. V případě 
dalších obstrukcí v jednání a řešení celé záležitosti dopis 
zveřejním v místních, regionálních i republikových mediích. 
Proto „otevřený dopis“. 

Jan Sejkora
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TATO AKCE JE POŘÁDÁNA V RÁMCI PROJEKTU PORTA CULTURAE

Kraj Vysočina 8.–9. ř íjna 2011

V Kraji Vysočina se letos poprvé uskuteční slavnost výtvarného umění nazvaná Dny otevřených ateliérů, která má již dlou-
holetou tradici v Rakousku, ale i v některých krajích ČR. Co to ale vůbec znamená a jak taková událost vzniká?

V rámci Dnů otevřených ateliérů mohou výtvarníci pozvat veřejnost do svého ateliéru či dílny, předvést techniku své 
tvorby, prezentovat ji a promluvit s návštěvníky o svém díle. Nabízí se jim tak příležitost navázat nové kontakty s milovníky 
umění – potencionálními zákazníky a seznámit veřejnost se svou tvorbou pro jednou trochu jinak, než na výstavě v kamenné 
galerii.

Jak taková událost vzniká? Výtvarníci na jeden víkend, nebo jeho část, pouze otevřou svůj ateliér, svoji dílnu, svoji galerii. 
Propagaci a logistiku akce zajišťuje organizátor, tedy Regionální pracoviště PORTA CULTURAE – Vysočina v Havlíčkově Brodě. 
Součástí mediální kampaně bude distribuce propagačních brožur s mapkami a přehlednými údaji o vystavujících výtvarní-
cích a čase kdy bude ateliér pro veřejnost otevřen. Veřejnost bude o akci informována i prostřednictvím regionálních médií.

V rámci projektu PORTA CULTURAE připravuje pořadatel akce od března letošního roku mapováním kulturních subjektů 
působících v regionu kraje Vysočina databázi výtvarníků a galerií. Jelikož databáze umělců není zatím úplná, chceme nyní 
dohledat umělce prostřednictvím médií a široké veřejnosti, a odkrýt tak i méně známé představitele výtvarně – umělecko-ře-
meslné scény v regionu. Dnů otevřených ateliérů se mohou zúčastnit také výtvarníci chalupáři, tedy například autoři působící  
v kraji Vysočina jen dočasně. Navrhovat umělce k zapojení do Dnů otevřených ateliérů může kdokoliv na emailu:  
portaculturae@muzeumhb.cz nebo telefonu 569 432 868.

Paralelně se Dny otevřených ateliérů budou konat v říjnu 2011 i v krajích Jihočeském a Jihomoravském a také v Dolním 
a Horním Rakousku, kde mají již osmiletou tradici a staly se inspirací pro organizátory na české straně hranice. Současně 
budou vysočinské Dny otevřených ateliérů propagovány v rámci rakouských a jihočeských Dnů otevřených ateliérů a tudíž 
se o Vašem ateliérů dozví i možní návštěvníci v sousedních regionech.

V roce 2010 se v Jihočeském kraji Dnů otevřených ateliérů zúčastnilo celkem 211 výtvarných subjektů. Na rakouské 
straně jde již o osm stovek výtvarníků. Organizátoři usilují pro letošní rok o ještě větší účast umělců zaštítěných společnou 
propagací. Právě společná propagace může motivovat jednotlivé výtvarníky, aby se akce účastnili. Vyzýváme k účasti uměl-
ce, kteří mají zájem pozvat veřejnost do svého ateliéru či dílny, předvést jim techniku a výsledky své tvorby, prezentovat je 
a promluvit s návštěvníky o svém díle. Nabízí se tak jedinečná příležitost navázat nové kontakty nejenom s kolegy výtvarníky 
v kraji Vysočina, ale i s kolegy mimo náš region. Umělci a galerie se mohou k účasti přihlásit do 12. srpna 2011 vyplněním 
přihlášky na internetové adrese www.muzeumhb.cz, emailem na portaculturae@muzeumhb.cz, případně telefonicky 
na čísle 569 432 868. Dny otevřených ateliérů na Vysočině se budou konat o víkendu 8.–9. října 2011.

PORTA CULTURAE je kulturní projekt realizovaný v rámci přeshraniční spolupráce českých a rakouských regionů. Jeho 
cílem je prezentace a realizace řady kulturních projektů na Vysočině, v Jihočeském a Jihomoravském kraji a Dolním  
Rakousku. Porta culturae chce otevírat bránu kultury do sousedních přeshraničních regionů a zároveň hledat nové formy 
spolupráce mezi institucemi i jednotlivci.

Bc. Ludmila Janáčková
koordinátorka Dnů otevřených ateliérů
tel.: 733 156 449, e-mail: portaculturae@muzeumhb.cz

František Štibor
koordinátor Dnů otevřených ateliérů
tel.: 606 063 272, e-mail: portaculturae@muzeumhb.cz

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod 
příspěvková organizace
Regionální kancelář projektu Porta culturae
Beckovského 1882, 580 01 Havlíčkův Brod

Zajímavosti v tisku před 
lety (5)
(Národní politika, 6. srpna 1925)
Kladenská prázdninová kolonie Čsl. červeného kříže 
v Přibyslavi.
Vrátí se ve čtvrtek dne 6. srpna o 9. hod. večerní po  
31 denním prázdninovém pobytu do Kladna. Kolonie 
čítala celkem 73 osoby, a to 34 hochy, 30 dívek a 9 osob 
administrativního, kuchyňského a dozorčího personálu...

...Svými četnými pochodovými písněmi přičinily se  
o oživení tiché Přibyslavě a svým slušným chováním získaly 
si lásky a přízně občanstva celého kraje. Opouštějíce Při-
byslav děkují všem, kteří se přičinili o krásný pobyt, zvláště 
místní školní radě, správě lesů, MUDru Půžovi za obětavé 
lékařské ošetřování a Čsl. červenému kříži v Praze a v Klad-
ně za všechny oběti. Po celý život nezapomenou na prázd-
niny strávené v Přibyslavi.
(Pozn.: Je dobře, že i letos si na prázdninový pobyt vybralo 
několik skupinek dětí právě Přibyslav. Ještě připomeňme, že 
několik hráčů z Kladna přišlo do Přibyslavi hrát fotbal a rov-
něž z Kladna pocházel výborný běžec Josef Souček.)

 J. Ledvinka, ml.

Přibyslav v literatuře(59) 
J. V. Neudörfl: 
Z ladných krajův: cestopisné obrazy z Posázaví, Praha 
1895, str. 38.
...Vesele rozhlížely se věže přibyslavské po vůkolní 
krajině, nad níž usmívalo se zlaté slunce, koupajíce ve 
smavých jeho paprscích vysoké kříže, jimiž jsou zdobe-
ny. Netrvalo dlouho a naši pocestní vkročili do ulic a na 
prostorné náměstí, lemované pěknými patrovými domy, 
z nichž mnohé vynikají až nádhernou zevní úpravou. Jsou 
to pravé maloměstské paláce a nebyly by k necti ani ve-
likému městu...

J. Ledvinka, ml.

Psalo se o sportu před 
lety (6)
(Národní listy, 16. 8. 1933)
Tak mají jednati sportovci.
Po zápase AFK. Německý Brod v. SK. Přibyslav, který 
skončil vysokým vítězstvím AFK. Německý Brod 11:1, 
poslal SK. Přibyslav německobrodskému klubu dopis, ve 
kterém přibyslavští sportovci blahopřejí německobrod-

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ 
MĚSTA PŘIBYSLAV
informuje:
Ceník kOUPAlIŠTě V PřIbySlAVI

Otevírací doba:
Koupaliště je otevřeno od května do září.
Provozní doba pro veřejnost je od 9:00 do 19:00 
hodin.
Dobu od 8:00 do 9:00 hodin a od 19:00 
do 20:00 hodin lze využít pro různé skupi-
ny, pro organizace, ZTP – na kondiční pla-
vání, sportovní závody apod. (mimo pátku  
a neděle) po dohodě s ředitelem SZM Přibyslav.
Večerní plavání je v pátek v době od 19:00 do 
21:00 hodin.

Vstupné: od 1. 7. 2011
Děti do 110 cm výšky zdarma
ZTP/P + průvodce zdarma

9–13 
hod.

13–19 
hod.

9 –19 
hod.

16–19 
hod.

Děti do 15 let, ZTP 20,- Kč 30,- Kč 40,- Kč 20,- Kč

Dospělí 40,- Kč 50,-Kč 70,- Kč 30,- Kč

Permanentka 1.300,- Kč

Večerní plavání od 
19:00 do 21:00 
hod.

30,- Kč

Při využití dopoledního vstupného se kromě ceny 
vstupenky platí záloha 20,- Kč, která se v případě 
odchodu z areálu koupaliště do 13:00 hodin vrací.
Po 13:00 hodině se záloha nevrací a vstupenka se 
mění na vstupné celodenní.
Držitelé rodinných pasů získávají slevu pro přísluš-
níky rodiny ve výši 20%.
Ceník byl schválen Radou města Přibyslav usnesením  
č. 160/2011 ze dne 29. 6. 2011.

V Přibyslavi dne 29. 6. 2011.

ským k jejich krásnému vítězství i výkonu v zápase. Tento 
blahopřejný dopis dokumentuje sportovní vyspělost SK. 
Přibyslav.

(Pozn.: jedinou branku našich dal Šedý. O další velké 
prohře si přečteme v dubnu 1936, tehdy jsme prohráli 
v Kutné Hoře 0:27. V listopadu 1933 to byla prohra s Jih-
lavou 0:22. V Českém poháru v srpnu 1973 prohra s Hav-
líčkovou Borovou 1:11 a se Světlou v červnu 1980, a to 
1:8 a např. s Chotěboří v srpnu 1933 poměrem 2:10)

 J. Ledvinka, ml.
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MUŽI Kuželky Míčový víceboj Silový trojboj Přespolní běh Běh do vrchu Cyklistika Duatlon Celkově
Příjmení Jméno body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí
Vábek st. Jaroslav 90,12 4 50,00 7 - 9 41,59 11 88,72 5 74,63 9 - 10 90,18 6 88,98 5 524,22 1
Dubský Miroslav 75,31 8 100,00 1 31,59 14 77,41 14 76,92 7 - 8 77,52 9 81,05 7 519,80 2
Plachta Marek 97,53 3 54,55 5 - 6 85,32 2 53,64 19 69,44 11 86,25 7 72,29 8 519,02 3
Šubrt Petr 86,42 6 22,73 15 0,00 0 97,38 2 87,72 4 100,00 1 - 3 100,00 1 494,25 4
Kvarda František 69,14 13 31,82 14 65,41 6 84,73 10 74,63 9 - 10 0,00 0 85,49 6 411,22 5
Moštěk Jan 100,00 1 - 2 45,45 10 - 13 73,53 5 78,68 13 76,92 7 - 8 0,00 0 0,00 0 374,58 6
Moštěk Josef 50,62 14 77,27 3 100,00 1 72,11 17 63,29 12 0,00 0 0,00 0 363,29 7
Holcman František 100,00 1 - 2 50,00 7 - 9 44,22 10 0,00 0 60,24 13 78,05 8 0,00 0 332,51 8
Kubát Jiří 70,37 12 45,45 10 - 13 62,41 8 78,72 12 39,68 15 0,00 0 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 0,00 0 291,88 10
Moravec Jaroslav 0,00 0 0,00 0 0,00 0 88,04 7 0,00 0 94,19 4 97,57 3 279,80 11
Ondráček Ladislav 0,00 0 0,00 0 47,32 9 94,53 3 81,97 6 0,00 0 0,00 0 223,82 12
Zach Vladimír 0,00 0 86,36 2 36,69 13 81,12 11 0,00 0 0,00 0 0,00 0 204,17 13
Bezchleba Petr 0,00 0 0,00 0 0,00 0 92,48 2 90,91 2 0,00 0 0,00 0 183,39 14
Mach Martin 0,00 0 0,00 0 0,00 0 87,32 9 84,75 5 0,00 0 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 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 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 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 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 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 0,00 0 100,00 21
Špička Jakub 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 - 3 0,00 0 100,00 22
Uchytil Vojtěch 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 97,82 2 97,82 23
Moravec Vojtěch 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 95,20 4 95,20 24
Jána Lubomír 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 93,45 5 0,00 0 93,45 25
Jánoška Ivan 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 89,29 3 0,00 0 0,00 0 89,29 26
Dubský Roman 0,00 0 0,00 0 0,00 0 88,51 6 0,00 0 0,00 0 0,00 0 88,51 27
Ledvinka Josef 0,00 0 0,00 0 0,00 0 87,68 8 0,00 0 0,00 0 0,00 0 87,68 28
Čepl Miroslav 0,00 0 0,00 0 81,61 3 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 81,61 29
Wasserbauer Vít 0,00 0 0,00 0 81,51 4 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 81,51 30
Bradáč Alois 0,00 0 0,00 0 0,00 0 73,32 15 0,00 0 0,00 0 0,00 0 73,32 31
Zídek František 72,84 9 - 10 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 72,84 32
Krčál Karel 0,00 0 0,00 0 0,00 0 71,35 18 0,00 0 0,00 0 0,00 0 71,35 33
Hanák Petr 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 67,17 9 67,17 34
Novotný Lukáš 0,00 0 0,00 0 64,25 7 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 64,25 35
Pospíšil Miloslav 0,00 0 59,09 4 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 59,09 36
Matějka Luboš 37,04 15 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 37,04 37
Loužecký Richard 33,33 16 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 33,33 38
Loužecký Filip 14,81 17 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 14,81 39
ŽENY Kuželky Míčový víceboj Silový trojboj Přespolní běh Běh do vrchu Cyklistika Duatlon Celkově
Příjmení Jméno body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí
Šubrtová Lucie 100,00 1 85,71 2 0,00 0 77,88 5 62,14 4 84,28 2 100,00 1 510,01 1
Ročková Michaela 94,38 2 78,57 3 100,00 1 83,77 3 65,98 3 0,00 0 0,00 0 422,70 2
Sedláková Lenka 78,65 4 57,14 5 0,00 0 68,43 6 52,03 5 61,39 4 0,00 0 317,64 3
Stehlíková Růžena 0,00 0 0,00 0 98,61 2 100,00 1 83,12 2 0,00 0 0,00 0 281,73 4
Mošťková Miroslava 65,17 6 50,00 6 0,00 0 0,00 0 47,06 6 61,58 3 0,00 0 223,81 5
Plachtová Tereza 58,43 7 100,00 1 0,00 0 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 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 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 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 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 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 0,00 0 100,00 12
Musilová Miroslava 0,00 0 0,00 0 0,00 0 85,72 2 0,00 0 0,00 0 0,00 0 85,72 13
Dvojice Kuželky Míčový 

víceboj
Silový 
trojboj

Přesp. 
běh

Běh do 
vrchu

Cyklis-
tika

Duatlon Body 
celkem

Pořadí

Šubrtovi 186,42 108,44 0,00 175,26 149,86 184,28 200,00 1004,26 1

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

PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2011 – CELKOVÉ VÝSLEDKY PO SEDMI DISCIPLINÁCH

PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2011      DUATLON – VÝSLEDKY
MUŽI
Příjmení Jméno Čas Body Pořadí
Šubrt Petr 1:03:32 100,00 1
Uchytil Vojtěch 1:04:57 97,82 2
Moravec Jaroslav 1:05:07 97,57 3
Moravec Vojtěch 1:06:44 95,20 4
Vábek st. Jaroslav 1:11:24 88,98 5
Kvarda František 1:14:19 85,49 6
Dubský Miroslav 1:18:23 81,05 7
Plachta Marek 1:27:53 72,29 8
Hanák Petr 1:34:35 67,17 9
ŽENY
Příjmení Jméno Čas Body Pořadí
Šubrtová Lucie 1:33:22 0,00 1

DVOJICE
Šubrtovi 200,00 1
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V neděli 17. července absolvovalo deset závodníků 
další disciplinu dvanáctiboje – duatlon (běh – kolo 
- běh). Start závodu byl u Jablonecké nádrže a trasy 
běhu i kola byly vedeny směrem na Hesov a Stříbrné 
Hory. Běžecká část měla celkovou délku cca 5 km  
a cyklistická cca 13 km. I přes několik menších 

nehod v průběhu cyklistické části závodu 
dorazili do cíle v pořádku všichni startující. Příští 
disciplinou dvanáctiboje bude 12. srpna (19:00 
hod) a 14. srpna 2011 (9:00 hod) plavání na 
200 m volným způsobem na přibyslavském 
koupališti.

 Ing. Josef Moštěk

PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2011 – DUATLON
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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 

N A B Í Z Í M E  K  P R O N Á J M U
BYT  2 + 1 v PŘIBYSLAVI

(Lesnická ulice)

tel. 737 826 198

c e N í k  i N Z e rc e  v  P ř i by s L Av s k é m  o b č A s N í ku
FORMÁT 1/1 celá strana (cca 190 x 269 mm)  2 000 Kč
FORMÁT 1/2 strany (cca 190 x 134,5 mm; 95 x 269 mm)  1 000 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

(ceny jsou uvedeny bez DPH)
Při 2. a dalším opakování sleva 5 %
Atypické formáty  inzerce budou upraveny 
podle výše uvedených standardů.
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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.Festival Fše fest 

2011
Ve dnech 23. a 24. září 2011 letos již potřetí proběhne 
degustace kulturní všehochuti na festivalu Fše fest. Páteč-
ní program se odehraje v areálu přibyslavské farnosti, kde 
bude možno nejen shlédnout, ale i zapojit se do worksho-
pů, výtvarných dílen, rozličných freestylových aktivit nebo  
relaxovat ve venkovní čajovně. Večerem nás provedou sku-
piny Jazzibaba, Two men, Cermaque a další. Sobotní akce 
bude zahájena ve 14:00 hodin v Kulturním domě vernisáží 
Mladí umělci čarují IV. Souběžně bude program probíhat 
v prostorách farní stodoly a dvora, kde vystoupí např. di-
vadelní skupina Ochotní pro cokoliv, dále proběhne cyklus 
cestopisných anebo ekologických přednášek a nebude chy-
bět ani autorské čtení či projekce dokumentárních filmů od 
organizace Jeden svět a projektu Otevři oči. Večer se akce 
přesune do prostor klubu Milky Way D.C., kde zatančí sku-
piny ve stylu break a street dance a do ranních hodin bude 
hrát např. R2D2 soundsystem či Dj Koltix.      

Více informací se dozvíte na stránkách www.fsefest.web-
node.cz  

Organizační tým Fše festu 
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http://hipoterapie.crespo.cz

Program pro děti i dospělé:

13.30 – 15.15
Cimbálová kapela Frenštát pod Radhoštěm
Dance team Štáflovka Havlíčkův Brod
Hry a soutěže pro děti s odměnou (D. J. Libor Veselý, minikoníci
Flíček a Conty, oslice Amálka, pudlíci, arteterapeutická dílna,
boj s rytíři, pečení chleba s archeology, soutěžení s čajovnou)

Předvedení hiporehabilitačních koní
Ukázky hiporehabilitace

Drezura koně na hudbu
Spřežení kladrubských hřebců
Pudl show

Novus Origo
Latifa
Sportovní kynologie a  speciální výcvik služebních psů
Vojenské policie ČR

Divácká volba„Kůň sympatie“ a  slosování o jízdu na koních
Notorix Denatur
Archeologie Světlá nad Sázavou
Improvizovaná čajovna Kuba & Pařízek Jihlava
Výstava arteterapie
Prodej výrobků terapeutických dílen
Stánky s občerstvením, rožněné sele

15.15 – 18.00

13.30 – 18.00

(vystoupení  na hudbu)

(dramatické ztvárnění klientů psychiatrie
společně s taneční skupinou Dancing Wave Slaný)

(Magda Škardová)

(Jan Exnar)

(chovatelské stanice Běsíkův domeček, Od Zlaté královny,
Romy´s Choco, Victoria Festiva)

(společenství ohně Polná)

(studio orientálních tanců Polná)

(skupina historického šermu Ledeč nad Sázavou)

(práce klientů psychiatrie)

Petr Musil Choceň

Mgr. Radim Horsinka Ostrava

MUDr. Jakub a Eva Cyrusovi

Havlíčkův Brod

Psychologická laboratoř

PhDr. Eva Holendová

Mediální partneři:

Tato činnost je podporována
městem Havlíčkův Brod

10. ročník veřejné benefice

v areálu Psychiatrické léčebny
v blízkosti objektu stáje

Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod a Nadační fond pro hipoterapii

„Jeden za všechny,
všichni za jednoho“
„Jeden za všechny,
všichni za jednoho“
31. 8. 201131. 8. 2011

od 13.30

středa
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p ř í s p ě v k o v á  o r g a n i z a c e

vypisuje výběrové řízení na místo knihovníka/ knihovnice Městské knihovny 
Přibyslav
Místo výkonu práce: Přibyslav
Požadavky na uchazeče: fyzická osoba starší 18-ti let, občan České republiky nebo 
cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk, způsobilost 
k právním úkonům, bezúhonnost.
Další požadavky: požadované vzdělání: minimálně středoškolské s maturitou,  
obor knihovnictví a informace vítán, znalost práce na PC – WORD, EXCEL, inter-
net, Outlook,
komunikativnost, pečlivost, spolehlivost, samostatnost a časová flexibilita
Uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat:
a) jméno, příjmení a titul uchazeče
b) datum a místo narození
c) státní příslušnost
d) místo trvalého pobytu
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího
      státního příslušníka
f) datum a podpis uchazeče

uchazeč k přihlášce do výběrového řízení připojí tyto doklady:
a) strukturovaný životopis, ve kterém uvede mj. údaje o předešlých zaměstnáních
      a odborných znalostech a dovednostech, které se týkají požadované činnosti
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
c) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
d) lékařské potvrzení o způsobilosti vykonávat funkci

Platové podmínky: dle zákona č. 262/2006 Sb., nař.vl. 564/2006 Sb. o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
nástup: od 1. 10. 2011
lhůta pro podání přihlášek: do 23. srpna 2011
Adresa pro doručování přihlášek: v obálce označené „Výběrové řízení – neotvírat“ 
na adresu: Kulturní zařízení města Přibyslav, Bechyňovo náměstí 45, 582 22 Přiby-
slav

Zdeňka Valnerová – ředitelka KZMP

kulturní zařízení
M Ě S T A  P Ř I B Y S L A V

Nová zbrojnice SDH Dobrá Přibyslavská věž před rekonstrukcí
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Přibyslavská věž před rekonstrukcí
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Přibyslavský občasník 8/2011, číslo 248. Vydává město Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav. Evidenční číslo MK ČR E 16788. Odpovědnost za vydavatele má Rada města Přibyslav. 
Redakční rada: Zdeňka Valnerová (šéfredaktor), Anna Šauerová (sběr příspěvků a počítačový přepis), Eva Sekničková (počítačový přepis), Mgr. Jakub Vaníček( hlavní jazyková korektura), Petr Štefáček 
(fotodokumentace). Fotografi e: Ladislav Hladík st., Karel Březina a z archívů přispěvatelů. Příspěvky vyjadřují názory autorů a nemusí být totožné se stanoviskem vydavatele a redakční rady. Redakční rada 
si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla – 22. 8. 2011 do 12.00 hodin. Adresa redakce: KZMP, Bechyňovo náměstí 45, 582 22 Přibyslav, 
e-mail: obcasnik@pribyslav.cz. Grafi cká úprava a sazba www.judacreative.cz, tisk GRAFIES  a.s. Hlinsko, náklad 1670 výtisků

 

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

kUlTURní PřeHleD

- od 1. srpna 2011 Výstava fotografi í Kurfürstův dům Přibyslav    Fotoklub Polná; 
       KZM Přibyslav
- od 1. srpna 2011 od 9.00 h. Koupání (za příznivého počasí) koupaliště Přibyslav (každý den)  SZM Přibyslav
- od 1. srpna 2011 v 19.00 h. Cvičení ve vodě pro seniory koupaliště Přibyslav (každou středu)  KS Pohoda; Město Přibyslav
- od 1. srpna 2011 Výstava Z nejstarší historie 
 Přibyslavska Kurfürstův dům   KZM Přibyslav
- od 1. srpna 2011 Výstava Z časů do časů Kurfürstův dům    KZM Přibyslav
- od 1. srpna 2011  v 19.00 h. Večerní koupání Městské koupaliště (každý čtvrtek)   SPCCH ZO Přibyslav
- 6. srpna 2011 v 17.00 h. WABI DANĚK Modlíkovské hudební léto    obec Modlíkov
- 13. srpna 2011 ve 13.00 h. MOTODĚNÍ „U Strašilů“  Dolní Jablonná  kamarádi silných motorů
- 13. srpna 2011 ve 20.00 h. VOSAFEST Modlíkovské hudební léto    obec Modlíkov
- 20. srpna 2011 ve 20.00 h. GALLEN Zábavní areál Olešenka    SDH Olešenka
- 26.–28. srpna 2011 PYROCAR Letiště Aeroklubu Přibyslav                       SHČMS Praha
- 27. srpna 2011 v 16.00 h. Golčovanka s J. Zímou Modlíkovské hudební léto    obec Modlíkov
- 28. srpna 2011 ve 13.00 h.  Vodní opičiny rybník u hospůdky v Olešence   Goliath-skautské středisko 
       Přibyslav 
- 3. září 2011 ve 20.00 h.  VOSA – pouťová zábava Zábavní areál Olešenka    SDH Olešenka   
    
   

srpen 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

kZm Přibyslav
I N F O R M U J E


