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Z Městského úřadu Přibyslav
Ve druhé polovině letošního roku proběhne oprava 

komunikace II/350 v úseku od přibyslavského hřbi-

tova po křižovatku Přibyslav x Modlíkov x Malá 

Losenice. Opravu bude provádět Krajská správa a 

údržba silnic Vysočiny. O přesném termínu opravy 

a s ní související uzavírky komunikace vás budeme 

informovat. V našem městě stále přetrvává zlozvyk 

některých řidičů osobních automobilů parkovat 

svá auta na chodnících. Městský úřad požádal 

o spolupráci při řešení tohoto problému Policii ČR. 

Řidiči osobních automobilů a motorových čtyřko-

lek si také pletou nově vybudovanou cyklostezku 

s komunikací pro motorová vozidla. Cyklostezka 
je určena výhradně pro cyklisty, chodce, jezdce 
na kolečkových bruslích a lyžích, nikoli však pro 
motorová vozidla. 

Ing. Josef Moštěk, tajemník MÚ

Odbor hospodářsko správní
Rozpočet města Přibyslav
Zastupitelstvo města na 8. veřejném zasedání dne 

13. 7. 2011 schválilo rozpočtové opatření 

č. 6 k rozpočtu města na rok 2011. Rozpočtové pří-

jmy města po tomto rozpočtovém opatření dosáhly 

91 645 424 Kč a výdaje 96 197 424 Kč. Rozdíl mezi 

příjmy a výdaji tvoří fi nancování (převod zůstatku 

fi nančních prostředků na běžném účtu z loňského 

roku a převod z vlastních fondů hospodářské čin-

nosti). 

V následující tabulce je uvedeno plnění roz-
počtu města k 31. 7. 2011

Na celkových výdajích se 68 % podílí kapitálové 

výdaje a 32% běžné výdaje.

Finanční plán hospodářské činnosti předpo-
kládá 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. 7. 2011 jsou uvedeny v tabulce vlevo dole.

Ing. Zdeňka Teclová, vedoucí OHS

Odbor správy a údržby
V měsíci srpnu se vystřídala většina pracovníků 

odboru správy a údržby na dovolených. V tomto 

měsíci jsme se věnovali údržbě města před přiby-

slavskými slavnostmi. Proběhla údržba zeleně ve 

všech lokalitách spolu s odvozem trávy a vyčištění 

zaplevelených chodníků u dopravního hřiště v ulici 

Ronovská. Souběžně jsme řešili čištění podél komu-

nikace v trase cyklostezky. Zde pracovníci místního 

hospodářství zabudovali 6 kusů laviček pro uživa-

tele cyklostezky, velký podíl na realizaci má fi rma 

S a Z s. r. o. Divize Sázava, která dodala zdarma 

nosné konstrukce laviček. Dále byly dokončeny ma-

lířské práce v prostorách městského úřadu, budově 

Starého Špitálu a společných prostor DPS. Byla 

také provedena obnova nátěrů zábradlí v úvozu 

vedoucím do Dobré. V Dobré jsme opravili chod-

ník před budovou hasičské zbrojnice. Dodavatelem 

této stavební akce byla Krajská správa a údržba sil-

nic Vysočiny. Kolaudační řízení zrekonstruované 

hasičské zbrojnice se uskuteční dne 1. 9. 2011. 

Na základě požadavků osadních výborů jsme zlik-

vidovali skládku hlíny v obci Poříčí a po zkvalitnění 

hlíny kompostérem jsme ji rozvezli na hráze rybníků 

do obcí Keřkov a Utín. Dále jsme v obci Hřiště zre-

novovali sportovní hřiště, došlo k rekonstrukci nos-

ných sloupků plotu a instalaci nového drátěného 

oplocení, k rybníku byly usazeny 2 kusy laviček. Na 

ulici Nerudova jsme zbudovali dětskou věž s hou-

pačkou. Tato vznikla za fi nanční podpory fi rmy 

PR.Konektor. Na základě zhodnocení stavu komínů 

a předložení revizní zprávy proběhlo vložkování 

komínů v městských bytech na Bechyňově ná-

městí, kde bylo celkově narušené komínové zdivo, 

a v Ronově nad Sázavou, kde byl prasklý komín. 

Opravy komínů v dalších městských bytech pro-

běhnou dle objednávky v měsíci září. Příští měsíc 

budou pokračovat práce na oplocení místního 

hřbitova. V oblasti bytového hospodářství – byl 

přidělen byt v ulici Příkopy čp. 486 , jedná se o byt 

v půdní nástavbě s fi nanční spoluúčastí. 

Ing. Ludmila Benešová, vedoucí OSU

Odbor výstavby
Bioplynové stanice ve správním obvodu našeho 
stavebního úřadu – v minulých měsících probí-

haly na našem stavebním úřadu 2 řízení za účelem 

povolení stavby bioplynové stanice. Jedno řízení 

bylo vedeno v obci Keřkov (k.ú. Dobrá) a jedno 

řízení bylo vedeno v obci a k.ú. Havlíčkova Borová. 

V Havlíčkově Borové byla žadatelem společnost 

Havlíčkova Borová zemědělská a.s., Pivovarská 

162, 582 23 Havlíčkova Borová. Účelem povo-

lované stavby byla novostavba bioplynové sta-

nice pro zpracování statkových hnojiv a biomasy 

jejich energetickým využitím – výroba bioplynu 

a jeho energetické využití. Celkové roční množství 

vstupních surovin bude 16 600 tun. Konkrétně 

se jedná o 2 000 t kejdy prasat, 7 300 t hovězího 

hnoje, 2 000 t kukuřičné siláže, 1 000 t travní siláže, 

3 800 t GPS a 500 t brambor. Instalovaná kogene-

rační jednotka bude mít elektrický výkon 600 kW 

a tepelný výkon 608 kW. Územní i stavební řízení 

bylo v souladu se stavebním zákonem nahrazeno 

veřejnoprávní smlouvou a stavebník tak získal 

pravomocné povolení k provedení stavby. V obci 

Keřkov bylo celé řízení rozděleno do 3 samostat-

ných řízení, kde byl v územním řízení samostatně 

projednáván silážní žlab, sklad digestátu a samotná 

bioplynová jednotka o výkonu 1050 kW. Žadate-

lem byla společnost SATIVA Keřkov a.s., Keřkov 

72, 582 22 Přibyslav. Územní rozhodnutí pro sklad 

digestátu a kogenerační jednotku již nabylo právní 

moci, proti rozhodnutí o umístění silážního žlabu 

bylo podáno odvolání, které řeší nadřízený orgán 

na Kraji Vysočina v Jihlavě. K provedení jednotli-

vých staveb musí proběhnout ještě stavební řízení, 

kdy se stavebním povolením stanoví podmínky pro 

provedení stavby. 

Miloš Šimek, vedoucí OV

Odbor životního prostředí
Upozornění občanům – nakládání s eternitovými 
šablonami – upozorňujeme občany města Přiby-

slav a jeho místních částí na nebezpečí při naklá-

dání s eternitovými šablonami. Eternitové šablony 

obsahují množství azbestu. Při poškození těchto 

šablon se azbestová vlákna uvolňují do ovzduší 

a při bezvětří zůstávají na místě úniku. Za větru 

jsou odnášena jinam, kde ovšem mohou způsobit 

poškození plic stejně jako na místě úniku. Azbest 

je karcinogenní látka I. stupně a může způsobit 

azbestózu – rakovinu plic. Proto je třeba s eternito-

vými šablonami nakládat s co největší obezřetností 

a snažit se nepoškozovat jednotlivé šablony. 

Eternit je zároveň nebezpečným odpadem a je 

nutné jej likvidovat zásadně tak, že se předá opráv-

něné osobě k likvidaci. Oprávněnou osobou jsou 

fi rmy, které se zabývají sběrem a výkupem odpadů 

a mají v provozním řádu svých zařízení eternitové 

šablony uvedeny – jde o katalogové číslo odpadů 

170106 nebo 170605. Jednou z oprávněných osob 

je i Město Přibyslav, kdy je možné tento nebezpečný 

odpad za úplatu likvidovat na sběrném dvoře Ro-

nov nad Sázavou.

Neudržované pozemky ve vlastnictví občanů 
Upozorňujeme občany města Přibyslav a jeho míst-

ních částí , že je povinností každého vlastníka po-
zemků mimo jiné o tento pozemek pečovat tak, aby 

se nezanášely jiné pozemky plevelem či invazivními 

rostlinami. Každý je povinen podle zákona o rostli-

nolékařské péči udržovat pozemky v řádném stavu 

tak, aby nedocházelo k šíření plevelných či invaziv-

ních druhů rostlin.

Pokračování na str. 3

(v Kč) Rozpočet po 
změnách

Výsledek 
od počátku 

roku

% 
plnění

PŘÍJMY 91 645 424 57 046 532 52,2
1. daňové 50 944 900 35 271 619 59,2

2. nedaňové 2 111 918 1 564 774 74,1

3. kapitálové 963 339 1 050 910 109,1

4. přijaté dotace 37 625 267 19 159 229 50,9

VÝDAJE 96 197 424 57 193 238 59,5
1. běžné 39 558 323 18 344 398 46,4

2. kapitálové 56 639 101 38 848 840 68,6

Daňové příjmy dosahují 69,2 % rozpočtovaných 

daňových příjmů.   

(v Kč) Výnosy Náklady Hospodářský 
výsledek

Lesy 550 500 238 045 312 455

Skládka 7 297 350 3 402 751 3 894 599

Sportovní 
zařízení

393 797 -1 426 395 223

Správa 
majetku

1 174 098 294 934 879 164

Kabelová 
televize

2 406 375 838 017 1 568 358

Všeobecná 
správa

56 939 24 294 32 645

Pronájmy 1 921 519 0 1 921 519

Celkem 13 800 578 4 796 615 9 003 963
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Sdělení občanům místní části Dvorek, Uhry 
a Hřiště – v souvislosti s výstavbou vodovodu Dvo-

rek, Uhry, Hřiště a s budováním přípojek tohoto 

vodovodu k jednotlivým nemovitostem, sdělujeme 

občanům, že je možnost zahájit předčasné užívání 

vodovodu přibližně v průběhu měsíce září až října 

2011. Před tím je ale nutné, aby majitelé jednotli-

vých nemovitostí jednali s budoucím dočasným 

provozovatelem tohoto vodovodu – společností 

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., tech-

nické oddělení. Je nutné s touto společností jednat 

o osazení vodoměrů a připojení na hlavní vodo-

vodní řad. 

Mgr. Ludmila Řezníčková, vedoucí OŽP

Pečovatelská služba Přibyslav
V současné době využívá služeb Pečovatelské 

služby Přibyslav 107 uživatelů, kterým pomáháme 

např. s oblékáním a svlékáním, s prostorovou ori-

entací, s úkony osobní hygieny, s přípravou a podá-

ním jídla a pití, s úklidem domácnosti, se zajištěním 

běžných nákupů a pochůzek, s dovozem či donáš-

kou oběda do bytu apod. 

Po celé období letních prázdnin byl provoz Pečo-

vatelské služby Přibyslav zajištěn v plném rozsahu 

její provozní doby. I přes čerpání dovolených jsme 

provozní dobu Pečovatelské služby Přibyslav ome-

zily pouze v ojedinělých případech, a to zrušením 

odpolední směny v daný den. V tyto dny byla pro-

vozní doba Pečovatelské služby upravena na dobu 

od 6:30–15:00 hodin a odpolední směna byla na-

hrazena pohotovostí, kdy daná pečovatelka měla 

u sebe služební mobilní telefon a v případě potřeby 

zajistila potřebnou péči osobní pochůzkou. 

V týdnu od 8. 8.–12. 8. 2011 probíhal sanitární týden 

ve Školní jídelně při Základní škole Přibyslav, odkud 

odebíráme obědy pro naše klienty. Na tuto dobu, kdy 

jídelna nevařila, jsme se snažili najít jiného dodavatele 

pro uživatele našich služeb. Po vzájemném vyjednávání 

nám vyšlo vstříc vedení a celý kolektiv kuchařek Osivy 

a. s. Přibyslav, které nám na tuto dobu dodávaly teplé 

jídlo pro naše klienty. Obědy všem strávníkům velice 

chutnaly, a proto děkujeme pracovnicím fi rmy Osiva 

a.s. za ochotu a vstřícnost při řešení této situace. 

Martina Veselá, DiS., vedoucí PS

Technopárty aneb 
FREE OPEN AIR 60kw 
v Dolní Jablonné

Ve čtvrtek 28. 7.  2011 jsme od předsedy osad-

ního výboru v Dolní Jablonné dostali informaci, že 

se chystá v těsné blízkosti obce, na soukromém 

pozemku, technoparty. Jediným vodítkem k pořa-

datelům byl drobný letáček zvoucí na akci a po kon-

taktování majitelky pozemku i nájemní smlouva.

Umístění technoparty bylo na zcela nevhodném 

místě, v těsném sousedství Dolní Jablonné a provo-

zovny ZD Olešenka, kde byl volně ustájen dobytek. 

Přesto nemělo město Přibyslav žádné nástroje, jak 

tuto akci ukončit nebo zakázat.

Díky spolupráci s Policií ČR nás ještě v pátek na-

vštívili organizátoři, kteří se sami zdáli zaskočeni 

stavem věcí, tvrdíce, že pozemek viděli pouze na 

fotkách a netušili, že je tak blízko obce. Byli ochotni 

se dohodnout na nasměrování sound systémů, 

organizaci parkování vozidel a úklidu pozemků. 

Musím napsat, že dohodnuté věci splnili. Zároveň 

jsme je upozornili, že by bylo více než vhodné po-

řádání podobných akcí provádět ve vhodnějších 

lokalitách.

Bohužel, zvuk techno hudby museli obyvatelé 

Dolní Jablonné snášet soustavně od pátečního ve-

čera do nedělního rána. Tomuto nemohlo město 

jakkoliv zabránit. Jediné, co jsme mohli z hlediska 

zákona udělat, bylo zajistit měření hlučnosti, které 

provedla okresní hygienická stanice, a zajistit pra-

videlné kontroly Policie ČR. Oběma těmto institu-

cím děkuji za spolupráci. Doufám, že alespoň tak 

se nám podaří odradit pořadatele dělat obdobné 

akce na podobně nevhodných místech.

Zdá se, že se obec Dolní Jablonná stala techno 

hudbě obcí zaslíbenou, neboť nás tento týden kon-

taktovali pořadatelé „oslavy narozenin“, na které 

bude obdobná hudba pouštěna a proběhne opět 

v katastru této obce. Tentokrát se však jedná o po-

zemky alespoň částečně izolované.

Dovolím si zde apelovat na majitele pozemků, 

které jsou především v těsném sousedství obcí, aby 

zvážili, za jakým účelem své pozemky pronajímají. 

Za jejich zdravý úsudek při jejich pronájmu jim pře-

dem děkuji.

Martin Kamarád – místostarosta města

Mlékárenský den 
– 20. výročí
„Městský úřad se stává zakladatelem slavnostního 
dne, který by se měl tradičně opakovat. V našem 
městě oslavíme dne 12. září 1992 dary přírody, 
skloubené s lidskou šikovností ve vývoji mlékáren-
ských výrobků. Podniky s touto tradicí jsou k nám 
letos pozvány poprvé, proto i bezplatně. Do bu-
doucna je třeba vytvářet podmínky dalšího rozvoje 
v tomto směru. Pro podniky se musí stát ctí účast-
nit se tohoto dne. Nejhezčí výrobek ohodnotí sami 
návštěvníci pivovarských sklepů anketním lístkem, 
který vyplní. Na základě těchto lístků budou udě-
leny ceny.“

Tato slova místostarosty Romana Podrázského 

v Přibyslavském občasníku uvedla v roce 1992 

první ročník přehlídky mlékárenských výrobků, 

které již dnes neřekne nikdo jinak než „Mlékáren-

ský den“. Zdá se, že se za dvacet let existence Mlé-

kárenského dne skutečně podařilo naplnit přání 

zakladatelů. Mlékárenský den letos v září oslaví již 

dvacáté narozeniny. Jelikož jsem měl možnost na-

vštívit všechny v letošním roce vystavující mlékárny, 

myslím, že je ctí pro každou mlékárnu získat někte-

rou z cen. Svědčí o tom přehlídky diplomů i cen 

právě z našeho Mlékárenského dne na čestných 

místech v zasedacích místnostech zúčastněných 

mlékáren.

Mlékárenský den se stal pro výrobce mléčných 

výrobků příležitostí setkat se s kolegy z oboru a zá-

roveň představit novinky z výroby svých továren, 

továrniček a dnes i mléčných farem. Pro místní i 

obyvatele z širokého okolí se stal příležitostí nakou-

pit široký sortiment mlékárenských produktů, který 

takto pohromadě nenajdou snad nikde v České re-

publice. To vše za doprovodu bohatého kulturního 

a společenského programu.

Program je již tradicí a dlouholetým vývojem 

ustálený. Letošní nabídku najdete na jiných strán-

kách Přibyslavského občasníku. Mimořádně je 

doplněna i o program, který je věnován především 

dětem a který se bude odehrávat na horní straně 

náměstí na pozemcích pana Nápravníka a Zábrany, 

jimž za jejich bezplatné zapůjčení děkuji. Děti zde 

naleznou loutkové divadlo, skákací hrad, soutěže, 

hry a závody.

Svůj článek jsem zahájil prvním odstavcem úvod-

níku z roku 1992 pana Podrázského a dovolím si 

ho zakončit i jeho závěrečnými slovy: „Na závěr 
chci poprosit za nás všechny, podívejme se na okolí 
svého bydliště očima návštěvníků. Květiny, zeleň 
a úklid kolem našich domů je to nejmenší, čím mů-
žeme pomoci hezkému prostředí.“

Martin Kamarád – místostarosta města

Motodění 2011 – vyjížďka motorkářů 
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Pokračování ze str. 3, Z městského úřadu, 
Odbor sociální péče

Pokračování  na str.  5

Odbor sociální péče
Sociální reforma – od 1. 1. 2012 nastávají změny 

v sociálním systému. Cílem reformy je nastavení 

systému tak, aby nebyl zneužíván a dávky dostávali 

jen ti, kteří pomoc opravdu potřebují. Podpora od 
státu bude vyplácena na jednom místě, rodičov-

ské příspěvky, příspěvky zdravotně handicapova-

ným i pomoc sociálně slabým budou zajišťovat 
úřady práce. Jak již uvedl pan tajemník v minulém 

Přibyslavském občasníku, v současné době probí-

hají první jednání o převodu výplat sociálních dá-

vek mezi MÚ Přibyslav a Kontaktním pracovištěm 

ÚP ČR v Havl. Brodě. Snahou je zachovat pobočku 

ÚP na MÚ v Přibyslavi.

Změny nastanou např. u podnikatelů, kterým  

ubude povinnost hlásit volné místo, na druhou 

stranu reforma ZVYŠUJE POKUTY za nelegální 

zaměstnávání.

Humanitární sbírka – tradiční humanitární sbírka 

proběhne ke konci října, přesný termín bude ještě 

upřesněn v následujícím čísle občasníku.

Klub seniorů pohoda – pravidelné pondělní 

a úterní schůzky začnou 29. 8. a 30. 8. 2011, vždy 

od 14:00 hod. v Domě s pečovatelskou službou 

v Přibyslavi.

Cvičení pro seniory – od 21. 9. 2011 bude probíhat 

pravidelně každou středu od 17:30 do 18:30 hod. 

cvičení pro seniory ve Sportovní hale v Přibyslavi 

pod vedením paní Ilony Loužecké, Dis. Noví zá-

jemci z řad seniorů se mohou hlásit na odboru so-

ciální péče nebo telefonicky u paní Ilony Loužecké, 

tel. 724 551 604. 

Mgr. Eva Pospíchalová

169/2011 Rada města Přibyslav vybrala jako dodavatele na provedení výběrového řízení na 
dodavatele plynu a elektrické energie pro město Přibyslav a jeho příspěvkové organizace 
a obchodní společnost fi rmu Pavlína Tomková, Palackého 397, 541 01Trutnov, 
IČ 86692828. Cena zakázky je 38.000 Kč, fi rma není plátce DPH.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová – rozpočtové opatření
                            Ing. Josef Moštěk
Termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

Výběrové řízení

170/2011 Rada města Přibyslav rozhoduje pokračovat s výstavbou cyklostezky Přibyslav – Sázava, 
úseku I b, rozhoduje vypsat výběrové řízení na dodavatele, jako garanta určuje starostu 
města Přibyslav a souhlasí s cenou změny projektové dokumentace úseku I b ve výši 
24.000 Kč bez DPH.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová – rozpočtové opatření
                            Mgr. Jan Štefáček
Termín: 08/2011
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

171/2011 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene zemního kabelového vedení nn na pozemku parc. č. 1739/4, ostatní plocha 
mezi účastníky městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav a společností 
ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem 405 02 Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 
IČ 24729035.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 08/2011
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Smlouva

172/2011 Rada města Přibyslav schvaluje dohodu o umístění zařízení (dopravního radaru) s ČEZ 
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 27232425.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 31. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Dohoda

173/2011 Rada města Přibyslav souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 2 v domě 
Husova 301, Přibyslav, uzavřené dne 1. 7. 1997 s paní Janou Smejkalovou dohodou, 
ke dni 15. 8. 2011.
Odpovědnost: Bc. Hana Pelikánová
Termín: 08/2011
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Pronájem

174/2011 Rada města Přibyslav schvaluje nájemní smlouvu na pronájem budovy „Starého špitálu“ 
v ulici Vyšehrad 271 v Přibyslavi Kulturně vzdělávacímu centru Harmonie, Tyršova 736, 
Přibyslav, IČ 26614774.
Odpovědnost: Bc. Hana Pelikánová
Termín: 09/2011
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

175/2011 Rada města Přibyslav schvaluje výpůjčku části pozemku parc. č. 976/2 o výměře 
cca 1.150 m2 v k. ú. Přibyslav slečně Lence Štukhejlové, Havlíčkova Borová, 
Družstevní 4 za účelem umístění stanového městečka pro účastníky festivalu Fše fest 
ve dnech 22. 9.–25. 9. 2011.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 09/2011
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

176/2011 Rada města Přibyslav schvaluje nákup Teracue ENC-200 H.264 SD encoderu od fi rmy KIT 
digital Czech, a. s., Slezská 113, 130 00 Praha 3.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová – rozpočtové opatření
                            Jiří Koudela
Termín: 08/2011
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Koupě

177/2011 Rada města Přibyslav schvaluje prodej 18 ks dílů zpomalovacích prahů za celkovou cenu 
8.500 Kč obci Nové Dvory, Nové Dvory 70, 592 12 Nížkov, IČ 00842231.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová – rozpočtové opatření
                            Ing. Josef Moštěk
Termín: 31. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Prodej

178/2011 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1797/3 o výměře 
1 m2 v k. ú. Přibyslav a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 08/2011
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Záměr

179/2011 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1797/6 o výměře 
1 m2 v k. ú. Přibyslav a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 08/2011
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

180/2011 Rada města Přibyslav projednala žádost paní Marie Landové na poskytnutí půjčky z fondu 
rozvoje bydlení v celkové výši 100.000 Kč na obnovu střešní krytiny a střešní konstrukce 
starší 10 let rodinného domu Česká 465, Přibyslav podle Pravidel o vytvoření a použití 
účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území města Přibyslav a doporučuje 
zastupitelstvu města schválení půjčky. 
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 08/2011
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Fond rozvoje 
bydlení

Půjčovna kompenzačních a rehabilitač-
ních pomůcek
Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomů-

cek funguje při Pečovatelské službě Přibyslav.

Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních 

pomůcek nabízí zapůjčení pomůcek pro nemoc-

né – lidi po úrazech, operacích, seniory nebo pro 

zdravotně postižené občany všech věkových kate-

gorií. Cílem je zlepšit podmínky rekonvalescence 

či domácí léčby jak pro samotné nemocné, tak pro 

osoby o ně pečující. Úhrada za zapůjčení těchto 

pomůcek je stanovena v Ceníku kompenzačních 

a rehabilitačních pomůcek (Ceník půjčovny kom-

penzačních a rehabilitačních pomůcek a Řád 

půjčovny najdete na webových stránkách města 

Přibyslav pod odkazem Sociální služby nebo je 

k dispozici na podatelně Městského úřadu Přiby-

slav a v Informačním centru Přibyslav).

V současné době je možno zapůjčit: 1 elektrickou 

polohovací postel včetně antidekubitní matrace, 

2 nástavce na WC, 3 chodítka čtyřbodová skládací, 

4 francouzské berle, 6 různých sedaček do vany, 

2 koupelnová madla, 1 pojízdný stolek k lůžku, 3 anti-

dekubitní polštáře a 1 pojízdné toaletní křeslo.

Zájemci o zapůjčení pomůcek se mohou obracet 
na Martinu Veselou, DiS., vedoucí Pečovatelské 
služby Přibyslav, tel.: 569 482 128, 725 102 511. 

Martina Veselá, DiS., vedoucí PS



Rozmístění kontejnerů 
na bioodpad v místních 
částech

Umístění kontejnerů 
na bioodpad 
ve městě Přibyslavi 
na měsíc září 2011

Den Místo přistavení (ulice)

Pondělí 12.09. gen. Luži

Úterý 13.09. Bezručova

Středa 14.09. Hesovská

Čtvrtek 15.09 Pecháčkova

Pátek 16.09. Žižkova

Pondělí 19.09. Tržiště

Úterý 20.09. Jiráskova

Středa 21.09 Vyšehrad

Čtvrtek 22.09. Příkopy

Pátek 23.09 Na Vyhlídce

Pondělí 26.09 Cihlářská

Úterý 27.09. Česká

Středa 28.09. Nerudova

Čtvrtek 29.09. Niklfeldova

Pátek 30.09 U Koupaliště

ZÁŘÍ 2011Str. 5 Zprávy z radnice / Škola

Pokračování  ze str. 4

Měsíc Lokalita datum

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

181/2011 Rada města Přibyslav projednala žádost pana Jiřího Málka na poskytnutí půjčky z fondu 
rozvoje bydlení v celkové výši 100.000 Kč na obnovu střešní krytiny a střešní konstrukce 
starší 10 let rodinného domu Tyršova 244, Přibyslav podle Pravidel o vytvoření a použití 
účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území města Přibyslav a doporučuje 
zastupitelstvu města schválení půjčky.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 08/2011
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

182/2011 Rada města Přibyslav projednala a bere na vědomí pololetní zprávy o hospodaření 
příspěvkových organizací Základní školy Přibyslav, Mateřské školy Přibyslav a Kulturního 
zařízení města Přibyslav.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Příspěvkové 
organizace

183/2011 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o spolupráci mezi městem Havlíčkův Brod, 
Havlíčkovo náměstí 57, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 00267449 a městem Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097. Předmětem této smlouvy je 
poskytování činností, které jsou v zájmu města Přibyslav, jeho občanů a třetích osob 
v oblastech, jež se týkají výchovy a vzdělávání, a to v rozsahu poskytování vzdělávací 
činnosti Základní uměleckou školou J. V. Stamice Havlíčkův Brod, odloučeného pracoviště 
příspěvkové organizace 582 22 Přibyslav, Husova 301.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 08/2011
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Základní 
umělecká škola

184/2011 Rada města Přibyslav schvaluje program 9. veřejného zasedání Zastupitelstva města 
Přibyslav dne 31. 8. 2011.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 31. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Různé

Základní škola Přibyslav
a

vítězové Mistrovství školy v SUDOKU pro rok 2011 

srdečně zvou bývalé žáky, rodiče a přibyslavskou veřejnost
na

Mistrovství Přibyslavi v SUDOKU
10. září 2011 od 14.00 hodin

v budově školy.

Přijďte si změřit síly s vítězi z řad žáků školy! 
Těšíme se na Vás!

Základní škola Přibyslav, Bechyňovo náměstí 33, 582 22 Přibyslav
vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI
EKONOMKA/ÚČETNÍ

Požadujeme: min.SŠ vzdělání ekonomického směru, znalost účetnictví příspěvkových 
organizací, podvojného účetnictví, daňové problematiky a práce s PC.

V případě zájmu zasílejte své žádosti o místo a strukturované životopisy do 16. 9. 2011 
na adresu sekretariat@zspribyslav.cz, nebo zašlete poštou na výše uvedenou adresu.

Mgr. Jan Štefáček
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Místní skupina Českého červeného 
kříže v Přibyslavi
1. ROČNÍK PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA S VÝUKOU PRVNÍ POMOCI

První týden v srpnu jsme absolvovali s 20 dětmi náš 
první ročník příměstského tábora. Tábor byl za-
měřen na výuku první pomoci, ale formou hravou 
a soutěživou – troufám si tedy napsat, že jsme naše 
svěřence neunudili učením!!!

V pondělí nám pršelo, takže jsem využili prostory 
skautské základny, která nám po celičký týden byla 
„domovem“. Od úterního dne už nám sluníčko přá-
lo a mohli jsme být na čerstvém vzduchu. Program, 
který jsme si s vedoucími připravili, byl, doufáme, 
pestrý a pro děti zajímavý. V úterý dopoledne jsme 
navštívili Obvodní oddělení Policie ČR, návštěva byla 
zaměřena na prevenci kriminality. Zároveň se děti 
mohly podívat na služebnu a např. i na celu zadržení 
(tam se jim líbilo nejvíce – stačilo by zamknout….). 
Děti pokládaly mnoho všetečných otázek, které jim 
byly poctivě zodpovězeny. Moc děkujeme za pěk-
ný výklad a trpělivost panu nadprap. Langerovi.

Středa byla dnem sportovním (dopoledne bylo 
naplánováno koupaliště s výukou první pomoci, 
přestože sluníčko hřálo, na koupání to nebylo ještě 
úplně ono).

Proto jsme zvolili klasickou šipkovanou, kde 
úkoly byly také z oblasti poskytování první pomoci 
a anatomie. Odpoledne po poledním klidu jsme 
navštívili sportovní areál. Děti čekal skok do dálky, 
běh na 60 m a 300 m. Po návratu „domů“ si ještě 
vyzkoušely hod granátem a kriketovým míčkem. 

Čtvrtek byl dnem výletním. S přispěním fi rmy 
IS engineering s.r.o jsme se jeli podívat do Jihlavy 
na Krajskou záchrannou službu. Oči na vrh hlavy 
jsme měli i my vedoucí, natož děti – viděli jsme, jak 
přesně funguje hovor na dispečinku, jaké to je, když 
pošlou k nehodě sanitku nebo vrtulník. Velice zají-
mavá zkušenost!

Pak na nás čekala ještě jedna exkurze, která byla 
do poslední chvíle velkým překvapením. Navštívili 
jsme Rádio Vysočina. Opět to pro nás všechny byla 
obohacující a zábavná zkušenost – už víme, jak to 
„tam u nich chodí“. Pěkně jsme si do „éteru“ po-
zdravili naše blízké a naši krásnou Přibyslav. Děti 
dostaly dárečky na památku, ze kterých (hlavně té 
hlučné) měli zajisté velkou radost i rodiče.

Týden utekl jak voda a byl tu pátek, pro děti vel-
mi důležitý den. Na odpoledne jsme pozvali rodiče 
a ostatní příbuzné. Děti jim předvedly naučenou bás-
ničku ve znakové řeči a ukázky první pomoci. Pak kaž-
dé dítko musel rodič ošetřit sám. To jsme si vyslechli 
od dětí kritické komentáře, jak to dělají špatně apod.

Jak jsem se již zmínila, týden utekl jak voda a my 
zažili moc pěkné chvilky. 

Děkuji skupinové vedoucí Zuzce, zdravotnici 
Míše a praktikantům Verče a Štěpánovi. Také moc 
děkuji lektorce znakové řeči Barče, Janičce a (tetě) 
Kristýně za pomoc během celého týdne. 

Velikou pochvalu zaslouží děti a zejména jejich 
rodiče za to, jak si ty své děti vychovali. Byla to par-
ta bezvadných dětí, které se snažily naučit se zákla-
dy první pomoci s tím, že chtějí do budoucna umět 
pomoci druhým lidem. 

Klobouk dolů před nimi!!!
……… tak zase příští rok……

za všechny Ilona Loužecká

Přibyslavské varhany 
konečně hrají
Po delší odmlce se opět ozýváme, abychom vás seznámili 
s průběhem restaurátorských prací při generální opravě 
varhan v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Přibyslavi.

Za uplynulého půl roku došlo k úplnému rozebrání 
nástroje. Při této příležitosti mohl být vy malován kůr, 
jeho vstupní schodiště a předělána elektroinstalace. Byla 
provedena oprava poškozených částí varhan a úprava 
dispozice do původního stavu. Odborníci poté vyčistili 
a zrekonstruovali celý hrací mechanismus. Po celou dobu 
prací probíhaly průběžné kontrolní dny, na které byli zváni 
zástupci z řad varhanářů opravujících nástroj, Národního 
památkového ústavu, Kraje Vysočiny, Městského úřadu 
Havlíčkův Brod, Biskupství královéhradeckého a místní 
farnosti. V rámci kontrolních dnů dohlíželi výše jmenovaní 
zástupci na to, zda vše probíhá podle restaurátorského zá-
měru schváleného Městským úřadem v Havlíčkově Brodě 
dne 17. dubna 2009. Na začátku srpna letošního roku byly 
varhany zkompletovány a následovala fáze dolaďování 
a intonování píšťalových soustav. Po ukončení veškerých 
oprav proběhla fi nální kolaudace.

Tímto bychom vás chtěli pozvat na děkovný varhanní 
koncert k zakončení celé opravy, která se mohla usku-
tečnit především díky podpoře jednotlivých dárců, dále 
pak Kraje Vysočina a Města Přibyslav. Koncert se usku-
teční v sobotu 10. září 2011 v 18 hodin v přibyslavském 
farním kostele. Vystoupí zde nejen místní varhaníci, ale 
též se představí různí hosté z řad profesionálů. Při této 
příležitosti dojde ke slavnostnímu požehnání varhan. Za 
Královéhradecké biskupství přislíbil svoji účast 
Mons. Mgr. Josef Socha. 

Při opravách průběžně probíhala fotodokumentace. 
Výběr z pořízených snímků si budete moci prohlédnout 
v rámci Přibyslavských slavností v našem farním kostele.

Možná někoho při prvním pohledu na varhany zarazí, 
že nedošlo k viditelným změnám, ale jednalo se přede-
vším o opravu hracího stroje ( jeho funkčnosti), umístě-
ného uvnitř varhanní skříně. 

Jménem Římskokatolické farnosti Přibyslav a všech, 
kteří byli a jsou zapojeni do projektu oprav varhan, velice 
děkujeme za pochopení, důvěru a poskytnuté fi nanční 
prostředky. Kompletní přehled vyúčtování zveřejníme, jak 
jen to bude možné. Omlouváme se také za naši dlouhou 
odmlku při psaní článků pro Přibyslavský občasník, ale 
informace byly průběžně podávány v rámci ohlášek při 
mších a na webových stránkách www.farnostpribyslav.cz.

Karel Březina a Marie Zrzavá
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Maminky z KVC Harmonie vás zvou na 

BURZU DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
A POTŘEB PRO DĚTI VE STARÉM ŠPITÁLE 

V PŘIBYSLAVI

 
Sb r oble ení a v cí  

P ijímáme:  Nep ijímáme: 

Prodej 

Výdej tržeb a neprodaných v cí 

Sb r oble ení a v cí  

P ijímáme:  Nep ijímáme: 

Prodej 

Výdej tržeb a neprodaných v cí 

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 

K VC  H A R M O N I E 
p o ř á d á

D E N 
O T E V Ř E N Ý C H 

D V E Ř Í

KDY: ve středu 7.září 2011

V KOLIK: 9:00–11:00

KDE:  v mateřském centru   

 HARMONIE, Tyršova 736

 (projdete průchodem u   

 pečovatelského domu 

 do zahrady)

„Maminky s dětmi, přijďte se 
podívat na činnost našeho klubu.”

UKÁŽEME VÁM:
–  prostředí, ve kterém se s dětmi 

potkáváme atd…

– co se děti v klubu můžou naučit

– kam s dětmi jezdíme na výlety

– jaké akce klub HARMONIE 

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 

svými dětmi mezi nás do Harmonie. Scházíme se každé pondělí a 

středu od 9.00 do 11.00 v „Domečku“, v areálu bývalé mateř-

ské školy v Tyršově ulici. 

Děti tu poznají nové kamarády a také si vyzkouší, jaké je 

to pracovat a hrát si s ostatními. Společně cvičíme, zpíváme, 

kreslíme, hrajeme si, učíme se nové věci a občas něco vyrábí-

me. 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

Uzávěrka příštího čísla 
je 19. 9. do 12.00 hod.



Spolky / fara / kultura ZÁŘÍ 2011Str. 8

Je dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení ve smyslu 

zákona 83/90 Sb. sdružující své členy a členky bez rozdílu 

národnosti, náboženského vyznání, politického přesvěd-

čení, rasy nebo jiných rozdílů. Skautské oddíly působí 

ve více než tisíci městech a vesnicích po celé naší zemi. 

PIR ÁTI V ŽELEZNÝCH HORK ÁCH
Dne 9. července jsme my světlušky a vlčata ze 

2. a 3. oddílu skautů a skautek z  Přibyslavi vyrazili na 

tábořiště do Železných Horek. Střídali jsme 1. oddíl 

Aldebaran, který nám připravil perfektní prostředí 

pro táboření, včetně nové dřevěné kuchyně.

Už při příjezdu jsme si všimli, že v tábořišti je za-

rostlý hrob s nápisem Jack Sparrow, a při důklad-

nější prohlídce jsme našli pod kamenem starý de-

ník. Večer jsme si ho se zatajeným dechem přečetli. 

Jack nám deníkem prozradil, že nedaleko ukryl ve-

liký poklad. K místu, kde je zakopán, nás prý do-

vede mapa, která je rozdělena na 4 díly, a každý je 

ukryt jinde.Hned druhý den jsme začali plnit úkoly 

abychom získali díly map. Nebylo to jednoduché, 

museli jsme stavět loď, šifrovat, zvládnout lanové 

překážky a překonat strach při setkání s duchem pi-

ráta Frenka. Šestý den se nám podařilo mapy složit 

a vykopali jsme truhlu s pokladem.

Sedmý den byl ve znamení přípravy slavnostního 

táborového ohně. Zkušené světlušky v průběhu 

tábora prokázaly dostatečné znalosti z přírody, 

historie, zdravovědy a uzlů a byly přizvány, aby 

u táborového ohně splnily slib a staly se skautka-

mi. Zvládlo jich to sedm a jedna holčička složila slib 

světlušek.

Příjemným zpestřením a velkým zážitkem pro nás 

všechny bylo, když jednoho odpoledne dorazil pan 

Josef Čapek z Modlíkova se svým koněm a mohli 

jsme se povozit. Za to moc děkujeme. 

Dále děkujeme fi rmám Pribina i Aco za sponzor-

ské dary a fi rmě Aco navíc za uvolnění jejího za-

městnance, který na táboře plnil funkci hospodáře.

I díky pěknému letnímu počasí se tábor vydařil 

a těšíme se na další za rok.

Markéta Kvardová (Peggy), zdravotník tábora

Junák 
- svaz skautů 
a skautek ČR

Skautský zákon
1. Skaut je pravdomluvný. 

2. Skaut je věrný a oddaný. 

3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným. 

4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem kaž-

dého skauta. 

5. Skaut je zdvořilý. 

6. Skaut je ochráncem přírody 

a cenných výtvorů lidských. 

7. Skaut je poslušný rodičů, 

představených a vůdců. 

8. Skaut je veselé mysli. 

9. Skaut je hospodárný. 

10. Skaut je čistý v myšlenkách, 

 slovech i skutcích. 

Skautský slib
Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe: 

sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v 

každé době, plnit povinnosti vlastní a za-

chovávat zákony skautské, duší i tělem 

být připraven pomáhat vlasti a bližním.

Složení slibu mohou věřící skauti za-

končit prosbou:

K tomu mi dopomáhej Bůh.

Skautské heslo:
Buď připraven!

Junácká organizace se dělí podle věku do tří skupin tak, 

aby mohly být respektovány požadavky rozdílného pří-

stupu k různým věkovým kategoriím dětí. Jsou to:

Světlušky a vlčata (věk 6–10 let) 

Skauti a skautky (věk 11–15 let) 

Rangers a roveři (věk nad 15 let) 
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Zájezd 
na výstavu 
Zahrada Čech 
v Litoměřicích

Svaz zahrádkářů Přibyslav pořádá v sobotu 17. září 2011 

autobusový zájezd do Litoměřic na celostátní výstavu 

„Zahrada Čech“. Odjezd autobusu bude v 5:00 hodin 

z náměstí a dále pak po dálnici přes Prahu do Litoměřic.

V programu bude od 8:30 hodin volno na samostatnou 

prohlídku výstavy a doprovodných kulturních akcí. V are-

álu výstaviště i mimo bude možnost nákupu ovocných 

stromků, květin, sazenic, osiva a dalších zahrádkářských 

potřeb. Dále zde tradičně bývá mnoho stánků s potravi-

nami a potřebami pro domácnost.

Odjezd domů je plánován v 15:00 hodin (bude upřes-

něno), cestou bude v Divišově zastávka na večeři, před-

pokládaný návrat do Přibyslavi je do 20:00 hodin.

Cena zájezdu je 320 Kč. V ceně je jízdné, dálniční popla-

tek a parkovné, vstupné na výstaviště si hradí každý sám. Při-

hlášky včetně peněz se přijímají v Nákupním středisku Jed-

nota v prodejně Obuv u p. Machové – tel. 604 778 199, kde 

se dozvíte i případné upřesnění času odjezdu včetně ceny. 

Zájezd se uskuteční při minimálním počtu 45 osob. 

Uzávěrka přihlášek je 10. 9. 2011, po tomto termínu 

již není možno se odhlásit, každý si pak hledá za sebe 

náhradu sám. Informujte se dva dny před odjezdem u p. 

Machové, zda je zájezd naplněn a zda se uskuteční.

Výbor ZO ČZS Přibyslav

Samostatnou skupinou stojící mimo výše uvedené dělení 

jsou oldskauti. Velmi stručně a zjednodušene je oldskautem 

ten, komu je cca přes 25 let a je členem jakéhokoliv old-

skautského klubu či oddílu, kterékoliv skautské organizace.

Oldskauty se mohou stát také všichni, kteří se ztotožní 

s ideály skautingu – bývají to nejčastěji rodinní příslušníci, 

přátelé a známí, ale často i ti, kterým se v mládí nepo-

dařilo skautovat tak si v pozdějším věku aktivně plní své 

sny. Oldskauti zpravidla více či méně aktivně pomáhají 

skautským oddílům.

Středisko skautů a skautek Goliath Přibyslav nabízí pro 

děti a mládež v současné době výběr ze tří oddílů:

1. oddíl Aldebaran – chlapecký oddíl, vedoucí Libor 

Jaroš – Medvěd. Oddíl má zaveden družinový systém, 

schůzky probíhají pravidelně pod vedením rádců 

(starších členů oddílu z řad roverů a vedoucích), kaž-

dý týden vždy ve stejný den a ve stejnou dobu (mimo 

prázdnin). Aldebaran přijímá nové členy od první tří-

dy ZŠ během celého roku (horní věková hranice není 

stanovena), časy a termíny schůzek si můžete přečíst 

na nástěnce v průchodu u hlavních dveří ZŠ Přibyslav. 

V případě zájmu prosím kontaktujte vedoucího oddí-

lu, mobil: 604 172 854. 

2. oddíl vodních skautů a skautek – Ledňáček, který vede 

Renata Tvrdíková, Radka Losenická a Bohuslav Lose-

nický. V oddíle jsou chlapci i děvčata, jedná se tedy 

o smíšený oddíl. Schůzky mají jednou týdně a to každý 

pátek od 17.00 do 18.30 hodin. Dále podnikají různé 

sobotní výpravy, výlety a víkendovky.

3. oddíl světlušek a vlčat - hlavní vedoucí jsou Hana Krej-

čí a Markéta Kvardová. Tento oddíl bude přijímat nové 

členy od první do čtvrté třídy základní školy. Náboro-

vý den bude 16. 9. 2011 v 17.30 hodin na skautské 

základně v Přibyslavi. Dotazy můžete směrovat na tel. 

čísla 603296718 (Krejčí), 777093644 (Kvardová). 

Děti se zaregistrují ve středisku a zaplatí poplatek 300  Kč 

na kalendářní rok a mohou navštěvovat i více oddílů pod-

le svého zájmu a časových možností.

Dále je ve středisku oddíl oldskautů, který vede Rudolf 

Hrdlička. Oldskauti se scházejí zpravidla jednou za čtr-

náct dní v pátek. Mimo schůzek podnikají výlety a výpra-

vy do blízkého i vzdálenějšího okolí města.

V případě jakýchkoli dotazů se můžete obrátit na ve-

doucí střediska: 

Helena Hrnčířová 
mob.: 777 263 045 

e-mail: vedoucistrediska@skautgoliath.cz

Něco o počasí 
a přírodě
V nádherné knize Jana Obenbergera „Rok kráčí příro-

dou“ z roku 1943 je toho tolik zajímavého o tom, co na 

naší zemi je a jak se příroda vyvíjí a chová. Ale mnohé, co 

je v této knize přítomností, dnes už je minulostí. Zmizela 

spousta rostlin i živočichů, kteří pro nás byli samozřej-

mostí. To jsme si však zavinili sami přehnanou domýš-

livostí, že dokážeme poručit větru i dešti. Jak je vidět, 

nedokážeme.

V přírodě je neustálý koloběh, který se projevuje stří-

dáním ročních období a tudíž hlavně počasím. A to vní-

máme nejvíce. Je zajímavé, že poslední léta stále říkáme, 

že „takové počasí nikdo nepamatuje“. Přesto vzpomínám 

často na slova našeho přítele, vzácného člověka Ing. Six-

ty (letos by měl sté narozeniny), který nám říkával „to 

už tady všechno bylo“. (Mluvil tak nejen o počasí, ale i o 

politice.)

Já tak daleko nevzpomínám a fakt je, že dnes vidíme 

všechno v televizi a jsou to strašné živelné pohromy. Kdy-

si jsme o tom slyšeli jen z rádia a tak se nám to nezdálo tak 

hrozné. Vnímali jsme jen to počasí, co bylo přímo u nás. 

Dětem je asi dost lhostejné, jak je a že dlouho prší, to 

nám vadilo nejspíš v tom, že jsme měly trochu omezené 

hraní a lítání venku. Ale přesto si vzpomínám, že dospělí 

měli ustarané tváře. Byly časy, že ani nemohli usušit vo-

tavu. Říkali: „to se letos jen krade“. Pamatuji, jak jednou 

tatínek přišel z venku promoklý a povídal mamince, že 

se byl podívat v bramborách a že to bude špatný, že na-

šel „černou nohu“. Já byla vykulená a odplížila jsem se 

ke kamarádce, abych jí sdělila děsnou věc. Kdepak bych 

věděla. že to je hniloba brambor a že tatínek má starost, 

že nic nesklidí. Obilí na polích černalo a kde to lehlo, za-

čalo zrno porůstat. Když už byl někde nějaký ten „panák“, 

raději to mokré svezli do stodol, aby snopy nesrostly. 

Kdepak, že svatá Markyty hodila srp do žita.

Rostlo tolik hub, že dědíček na sušení nosil jen pravá-

ky. Koše!! Samozřejmě, že na smaženici bylo ode všeho. 

Lišky – nádherné – jen zářily v ohromných žlutých kopiš-

tích. Babička vzdychala, že když rostou houby, bude bída 

a válka. Válka, zaplať Pánbůh, nebyla a tu bídu jsme při 

vší skromnosti přežili.

Šly roky další a zase přinesly jiné počasí. Někdy vyrov-

nané, ale někdy zase extrémní. Nastala taková vedra, že 

travička mizela a jak jsme běhaly bosy, tak nás píchala do 

nohou jako strniště. Pro dobytek se voda nosila z potoka, 

protože vysychaly prameny a ve studních se voda ztrá-

cela. Na polích usychalo obilí, v klásku byly zrníčka jako 

blešky. A dařilo se metlici, která má ráda sucho. „Když 

je metlice, nenažere se ani slepice,“ vzdychala maminka 

a srpem vyžínala každou mezičku, kde byl kousek trávy. 

Když se začala stahovat bouřková mračna, byl strach, aby 

to nepřišlo nasucho – kdyby uhodilo, nebylo by pomoci. 

Rozsvítily se hromničky a když to přišlo v noci, všichni zů-

stali oblečeni. Tatínek vycházel na práh obhlížet oblohu. 

Když přišla po těch vedrech velká průtrž a nedej Bože i 

kroupy, zase byla obava, že to vymlátí i to málo obilí, co 

bylo na poli. No, museli se s tím hospodáři srovnat jako 

ta příroda. Déšť už byl potřeba jako sůl. Hned všechno 

lépe dýchá, kolem louží na cestách se mihotají hejna ma-

lých modrásků. Zaplať Pánbůh. To už tady všechno bylo.

Marie Voralová 

Zajímavosti v tisku 
před lety (6)
(Národní politika, 21. 9. 1929) Z Přibyslavě. 
Svatováclavská slavnost, pořádaná 8. t. m. Okres. sdružením 

katol. mládeže na Přibyslavsku se skvěle vydařila. Dopoled-

ne posvěcena korouhev OSKM duch. rádcem Alf. Horne-

kem a připnuty stuhy pí chotí ministra dra Noska. Předseda 

OSKM Dušek připjal stuhy na prapor OSKM Čáslavska 

ve farním chrámu. Na náměstí před radnicí konal se tábor 

lidu, na němž mluvil ministr dr. Nosek a jehož se zúčastni-

lo přes tisíc lidí. Odpoledne konal se průvod, jaký Přibyslav 

dosud neviděla. Četně zúčastnili se národní kroje (95), 

cyklisté a 540 členů katolické mládeže, jež vedla 30-členná 

orelská hudba z Přeště. Průvod defi loval kol sochy sv. Vác-

lava a pomníku padlých a položeny 3 nádherné věnce 

OSKM...

J. Ledvinka, ml.

Přibyslav v literatuře 
(60) 
Z. Fišera: Encyklopedie městských věží v Čechách, na Mo-
ravě a ve Slezsku, Praha 2006, str. 195 a 196.

Přibyslav (okres Havlíčkův Brod)

...Věž byla zapojena do obranného systému kostela, a to na 

obou svých stranách. Před hradbou se měl nacházet dnes již 

zasypaný příkop. Brána byla chráněna z venkovního čela na 

severu padacím mostem...

...Původní ciferníky hodin byly ovládány táhly jenom na 

třech stranách; na jižní straně venkovní označení času neby-

lo, poněvadž tato strana směřovala do polí a nebylo žádoucí, 

aby poddaní pracující na poli věděli, kolik je hodin...

(Tato nejstarší stavba v Přibyslavi z r. 1497 byla posta-

vena na místě starší, zničené husity. V jiné literatuře se 

můžeme dočíst o zajímavosti věžních hodin, kde minutová 

ručička je zaměněna za hodinovou. V článku věnovanému 

PhDr. O. Málkovi, jehož třetí výročí úmrtí uplynulo v minu-

lém měsíci, se Mgr. P. Rous domnívá, že systém padacího 

mostu tzv. kostelního hradu nebyl pravděpodobně z fi nanč-

ních důvodů dokončen a zprovozněn. Obdélná okna nelze 

považovat za střílnová, ale měla účel osvětlovací. Opevně-

ný kostelní areál s farou, do jehož silné hradební zdi byla 

začleněna pozdně gotická věž tvořil samostatně opevněný 

celek, který ve městě částečně nahradil roli přibyslavského 

hradu.)

J. Ledvinka, ml.
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Eda Kriseová

Necestou slečny H.
Eda Kriseová pracovala v šedesátých letech jako repor-
térka v časopise Mladý svět a v Literárních novinách, 
později Literárních listech. Po roce 1968, kdy nesměla 
publikovat, začala dobrovolně pomáhat v psychiat-
rické léčebně a psát povídky o osudech chronických 
psychotiků a lidí žijících v „normalizované“ společnos-
ti. Během dvaceti let napsala deset próz a dvě knížky 
pro děti. 

Žádná z nich v Československu nesměla vyjít: byly pu-
blikovány v domácích samizdatových a českých exilových 
nakladatelstvích a v překladech do cizích jazyků, zvláště 
v Německu a Holandsku. V roce 1989 začala pracovat v 
Občanském fóru a po zvolení Václava Havla preziden-
tem působila jako jeho poradkyně, asistentka a později 
ředitelka oddělení stížností a milostí. V současné době je 
spisovatelkou na volné noze a hodně cestuje, zejména po 
Indii a Africe. 

Afriku autorka navštívila v letech 2008 a 2009. Inspi-
rací pro její knihu Necestou slečny H. byl osud neznáme 
mladé Češky, která cestovala sama Afrikou počátkem 
devadesátých let 19. století.

Výsledkem je 217 stran, na kterých je Afrika zachycena 
jinak, než jsme zvyklí. 

Hana Marie Körnerová

Stanice odložených lásek 
Nová kniha Hany Marie Körnerové vypráví o osudech 
dvou kamarádek Laděny a Kamily, které pocházejí z malé 
vesničky na břehu Labe, kam se v průběhu života stále vra-
cejí. Jejich osudy se odehrávají za událostí 70. let a 80. let.

Hana Marie Körnerová se narodila v roce 1954 v Lito-
měřicích a její původní povolání je zdravotní sestra. Již od 
dětství si psala do šuplíku. Nejznámější knihou autorky je 
šestidílný Pán hor. 

Vlastina Svátková

Modrý slon
Populární herečka a modelka známá z fi lmů i televizních 
seriálů refl ektuje v knize intimní otázky svého života 
a lidí ve svém okolí. Dívá se na svět z pozice citlivé ženy, 
která v životě vyzkoušela bezpočet zaměstnání, prožívá 
vzestup své umělecké kariéry, ale má zkušenosti i s tý-
ráním, nehezkými stránkami života, bojem s anorexií… 
Inteligentní a vnímavá žena popisuje čtivou formou, ne-
postrádající odstup a nadhled, situace, s nimiž se může 
setkat – a možná i setkala – leckterá čtenářka, a její příběh 
jako celek podává i odpověď na to, kde a jak hledat ve 
složitých situacích východiska.

EVA SEKNIČKOVÁ, ml., knihovnice 

A N I  V  L É T Ě  N E Z A H Á L Í M E 
Třebaže letošní léto příliš horkem a sluncem nehýřilo, informační centrum ani městské muzeum si na 
nedostatek návštěvníků stěžovat nemůže. Ke stoprocentnímu nárůstu návštěvnosti našeho města v le-
tošním roce  nejvíce přispěla nově vybudovaná cyklostezka z Přibyslavi do Sázavy. Ta se těší nezvykle 
velkému počtu spokojených vyznavačů zdravého pohybu. 

Snažili jsme se co nejlépe turisty informovat o možnostech kulturního a společenského vyžití v našem 
regionu. Máme pro zájemce k dispozici řadu propagačních materiálů, jednak z vlastních zdrojů a jed-
nak ze zdrojů Kraje Vysočina. Mnozí pořadatelé ze vzdálených mikroregionů nám zasílají propagační 
materiály na své pořady, takže o nich můžeme zájemce informovat. Proto nás o to víc mrzí, že pořada-
telé z blízkého okolí i mnozí místní nám o svých akcích nepošlou ani plakátek, a tím se vlastně ochuzují 
o návštěvníky, kteří zde tráví dovolenou.  

Městská knihovna má v vždy v letních měsících o sobotách zavřeno. Tato skutečnost se nijak na ná-
vštěvnosti neprojevuje. Pomalu se však připravuje na začátek nového školního roku, kdy se do knihov-
ny opět vrátí v hojném počtu mládí. Překvapení čeká pro všechny naše malé a mladé čtenáře. Dne 
8. září 2011 ve 14.00 hodin pro ně bude slavnostně otevřeno nové dětské oddělení. 

A jaké nové a zajímavé knihy u nás naleznete? Vybíráme tři z nich: 
Když se řekne olympiáda, každý se hned představí 

veliké stadiony plné sportovců, jejich vynikajících 

výkonů a nadšeně tleskajících diváků. Jsou však 

i olympiády, které probíhají mnohdy bez většího 

zájmu veřejnosti. Úspěchy jejich účastníků však ne-

jsou o nic menší, jenom se o nich příliš nemluví. 

Jedním takovým, kdo reprezentoval naši repub-

liku, svoji školu i město Přibyslav, je Petr Louša. 

Nenápadný mladý muž, občan našeho města, který 

vybojoval stříbrnou medaili na 43. ročníku Mezi-

národní chemické olympiády v Ankaře ve dnech 

9. 7.–18. 7. 2011. Narodil se roku 1992 v Přibyslavi, 

kde také navštěvoval základní školu. Od roku 2003 

studoval v Havlíčkově Brodě na osmiletém gymná-

ziu. Již od prvního ročníku studoval s vyznamená-

ním. Během celého studia se pravidelně úspěšně 

účastnil mnoha olympiád – především chemické, 

matematické a logické. Několikrát byl během studia 

nominován na cenu Talent Vysočiny. Naposledy to 

bylo v letošním školní roce, kdy na havlíčkobrod-

ském gymnáziu úspěšně maturoval. Jeho dosud 

největší úspěch přišel právě v letošním roce, kdy po-

stoupil do mezinárodního kola chemické olympiády. 

Družstvo ve složení Aneta Pospíšilová (Gymnázium 

Mikulov), Ondřej Hák (Gymnázium Hořice), Franti-

šek Petrouš (Gymnázium České Budějovice) a Petr 

Louša (Gymnázium Havlíčkův Brod) skvěle obstá-

lo v konkurenci 273 studentů ze 70 zemí. Ondřej 

Hák a František Petrouš získali zlaté medaile, Petr 

Louša stříbrnou a Aneta Pospíšilová bronzovou 

medaili.  Reprezentanti procházejí každoročně vel-

mi náročným tříkolovým výběrem. V národním kole 

chemické olympiády se musí dobře umístit, nejlep-

ších 16 pak absolvuje teoretické přípravné soustře-

dění na VŠCHT Praha a z nich se vybírá 8 nejlep-

ších, kteří jsou pozváni na přípravné soustředění na 

Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

Výsledný tým tvoří čtyři studenti, kteří v tříkolovém 

výběru nejlépe uspěli. Letos mezi vybranými byl 

i přibyslavský Petr Louša. Jménem města Přibyslav 

srdečně gratulujeme a přejeme další úspěchy ve stu-

diu nebo v příštím roce při účasti na Mezinárodní 

chemické olympiádě ve Washingtonu.

Podklady pro tento článek nám na doporučení 

Mgr. Jana Štefáčka, starosty města, poskytl Mgr. Jiří 

Rojka, profesor Gymnázia Havlíčkův Brod, za což 

mu děkujeme.   

Anna Šauerová

Petr Louša – úspěšný 
olympionik

Stanovisko odboru dopravy a silničního 
hospodářství a odboru majetkového k ote-
vřenému dopisu Radě Kraje Vysočina
Kraj Vysočina byl investorem stavby „II/350 Přiby-

slav – Žižkova ul.“ Touto stavbou byl dotčen mimo 

pozemků ve vlastnictví města Přibyslav i pozemek 

ve vlastnictví manželů Sejkorových. V rámci ma-

jetkoprávní přípravy stavby vydali dne 29. 6. 2009 

manželé Sejkorovi souhlas se stavbou a s umístě-

ním stavby na pozemku v jejich vlastnictví. Souhlas 

obsahoval jednak vstup na pozemek v jejich vlast-

nictví po dobu přípravy a provádění vlastní stavby 

na tomto pozemku. Vlastníci pozemku dále v sou-

hlasu požadovali geometrické zaměření a majetko-

právní vypořádání. 

Stavba byla zrealizována na podzim r. 2010, kdy 

byl před vydání kolaudačního souhlasu vyhotoven 

geometrický plán na zaměření stavby. Rada Kraje Vy-

sočina usnesením 1426/29/2010/RK ze dne 20. 9. 

2010 rozhodla uzavřít mezi Krajem Vysočina a man-

želi Sejkorovými smlouvu zakládající Kraji Vysočina 

právo provést stavbu „II350 Přibyslav – Žižkova ul.“ 

mimo jiné i pozemku v jejich vlastnictví. Smlouva 

byla dne 12. 10. 2010 uzavřena a sloužila jako jeden 

z podkladů pro vydání kolaudačního souhlasu, které 

bylo vydáno dne 13. 1. 2011. Výše uvedená smlouva 

neřeší majetkoprávní vypořádání. 

Dne 7. 4. 2011 byl manželům Sejkorovým předlo-

žen návrh kupní smlouvy na vypořádání zastavěné 

části jejich pozemku. Ti na návrh reagovali tak, že 

za zastavěnou část jejich pozemku odvodňovacím 

příkopem (167 m2) požadovali částku 50 100 Kč, 

tj. 300 Kč/m2. Tato částka značně převyšuje obvyk-

lou cenu, za kterou jsou vykupovány pozemky pod 

silnicí II. třídy. Běžná cena těchto pozemků činí cca 

50 Kč/m2. Kraj Vysočina byl ochoten manželům 

Sejkorovým uhradit částku 100 Kč/m2. S touto ce-

nou však nesouhlasili a jak vyplývá z předloženého 

otevřeného dopisu, požadují částku 400 Kč/m2. 

Není tedy pravda, že s vlastníky pozemků nikdo 

nejednal, naopak manželé Sejkorovi vydali souhlas 

s touto stavbou, žádali geometrické zaměření a ma-

jetkoprávní vypořádání. To vše Kraj Vysočina jako 

investor stavby s výjimkou vypořádání splnil. Na 

vypořádání zastavěného pozemku má kraj neustálý 

zájem, avšak za ceny odpovídající obvyklé výši. 

 JUDr. Jana Mrázková
oddělení majetkoprávní 

Úspěšné družstvo mezinárodní chemické olympiády



ZÁŘÍ 2011Str. 11 Kultura / Různé

IKAROS 2011 – 
Rakety si zalétaly
Dne 4. června 2011 proběhlo v okolí skautské základny 
DEAR v Přibyslavi a na hasičském cvičišti Raketové klání 
– IKAROS 2011. Program se skládal ze dvou částí. První 
a tou hlavní byla soutěž v odpalování vodních raket, což 
je pouze upravená PET láhev, do které je do 2/3 napuště-
na voda a následně se do láhve tlakuje vzduch. V určitém 
momentu se „raketa“ odjistí od odpalovací rampy a je 
díky hybnosti poslána k obloze (často i neřízeně k zemi). 
Jelikož toto byl první ročník takovéto akce, museli jsme 
řešit spoustu problémů. Odpalování začalo o něco poz-
ději, než bylo v plánu, ale stejně se odpalovalo. Rakety 
zprvu své „Rakeťáky“ moc neposlouchaly, ale během dne 
se jejich let vyladil. Při odpalování se nikomu nic nestalo 
a to považuji za hlavní. Všichni si užili spoustu zábavy 
s láhvemi poháněných vodou. V podvečer začal festival 
IKAROS. Vše se dařilo, ale již vystoupení první kapely 
OHS naprosto odrovnalo nevyzpytatelné počasí, které 
se tento večer už téměř neumoudřilo. Nicméně i přes 
neskutečný liják zůstali nadšenci, kteří vydrželi. Koncert 
2. kapely Himbeere Brombeere proběhl v prostorech 
skautské základny, kde byla navozena velice příjemná 
atmosféra. Další kapely se již předvedly venku – déšť se 
zmírnil. Vystoupily kapely Odporný zlozvyk a Highstreet 
Hooligans. Mezi kapelami proběhla oslnivá vložka v po-
době ohňové show uskupení Ragga Jugrles. V závěru 

Slovo hejtmana
Léto je za námi. Tento příjemný čas máme mimo jiné 
spojený s odpočinkem a dovolenými. Pro zemědělce 
je léto naopak v mnohých směrech obdobím vyvr-
cholení jejich činností – žní doslovně i v přeneseném 
smyslu slova, i když  klasické „plechové kavalérie“ už 
nevyjíždějí na rozsáhlé plochy. 

Zemědělci jsou pro mě zvláště důležitou součástí 
našeho obyvatelstva, protože jejich práce není pros-
tou výrobou, ale jejich činnost výrazně ovlivňuje stav 
naší přírody. Tím více mě mrzí, že jsou skupinou dlou-
hodobě naším státem opomíjenou a  zanedbávanou. 
Znovu jsem se o jejich poctivé práci a nelehkých pod-
mínkách přesvědčil při svých letních návštěvách. 

V západní Evropě situace donutila státy už dříve  
k poměrně štědrým podporám, aby zemědělci pře-
žili. Dnes jim ani ty nestačí. A co teprve chudáci naši 
zemědělci, kteří jsou nuceni přežívat v této přímé 
konkurenci s daleko menšími dotacemi. Dovozy lev-
nějších a často méně kvalitních potravin sítěmi obřích 
supermarketů z celého světa jim odebírají přirozený 
odbyt a nutí je často přecházet na jednostranné pěs-
tování plodin, po nichž je bezprostřední poptávka. 
Tato politika EU je neúnosná a pro naše zemědělce 
likvidační. Bohužel ani české vlády oprávněné nářky 
zemědělců nevyslyšely. Stále se spoléhá, že to naši 
venkovští hospodáři nějak ustojí. Ale jejich situace je 
už opravdu neúnosná a řešení se nedá odkládat. Naše 
dnešní nesoběstačnost v mnoha komoditách potravin 
je varující a pro možné krizové situace nebezpečná. 
Nemáme ani žádné důležité zásoby potravin, spoléhá 
se na průběžné dovozy, ale to nemusí fungovat vždy.

Příroda není fabrika, kde se dá vše přestavovat dle 
momentální potřeby trhu. Největším nebezpečím pro 
ni je narušení přirozené rovnováhy. K té patří i léty 
formovaný způsob života na venkově. Rozumné hos-
podaření v lesích, na polích i ve stájích. Ne krátkodobé 
drancování za účelem okamžitého zisku. Zvláště tady 
platí, že to, co se léta buduje, může být rychle a téměř 
nenávratně zničeno. Vysočina je jedním z posledních 
krajů, kde se naši zemědělci jako správní hospodáři 

snaží o nutnou rovnováhu mezi živočišnou a rostlin-
nou výrobou, což je nutné i pro stav půdního fondu 
v budoucnosti. Ale i zde hrozí, že ty zodpovědné hos-
podáře, kteří mají v sobě po předcích smysl pro onu 
rovnováhu v přírodě, nahradí časem mladší pragmati-
ci, kteří budou donuceni i z pudu sebezáchovy myslet 
hlavně na okamžitý zisk, aby „přežili“. Chybí zoufale 
státní koncepce zemědělství, pro přírodní prostředí 
je rozumná regulace a péče o ni ve spolupráci s hos-
podáři nutná. Pokud se nechceme dožít devastace 
tohoto dědictví našich předků. Ti žili v mnohem ob-
tížnějších podmínkách než my dnes, a přesto se nesni-
žovali k pouhému drancování přírody podle pouhých 
potřeb zisku na trhu.

Se samotným slovem Vysočina se i nám domorod-
cům zde žijícím pojí představa zeleně. O našem kraji 
platí dvojnásob než jinde, že příroda je naším největ-
ším bohatstvím. Vysočina je i zásobárnou životadárné 
pitné vody pro největší aglomerace v republice. Želiv-
ka zásobuje velkou část Prahy, vodní nádrž Vír s dal-
ším napojením zase Brno. Ochranná pásma kolem 
těchto zdrojů vody znamenají další omezení pro naše 
zemědělce, kteří to chápou a respektují. Oprávněně 
ale požadují náhradu, která pro ně stále není, i když se 
o ní snažíme jednat.

Kraji chybí potřebné pravomoci k tomu, aby ze-
mědělcům pomohl. Snažíme se alespoň o stálý tlak 
na centrální orgány, o různé formy propagace regio-
nálních výrobků. Všichni můžeme napomáhat našim 
výrobcům mimo jiné tím, že budeme přednostně 
kupovat české výrobky. A požadovat je nahlas v su-
permarketech, kde je nemají. Například málo kvalitní 
čínský česnek je už vytlačován žádostmi o ten náš po-
ctivý, jehož produkce se rozšiřuje. Doufám, že časem 
zavoní na pultech obchodů kromě česneku častěji 
více dalších našich chutných potravin. A taky že český 
zemědělec se dočká lepších podmínek a bude moci 
citlivě hospodařit a řídit se svým zdravým selským ro-
zumem a zkušeností předků.

Jiří Běhounek,
hejtman Kraje Vysočina

F O T O R U B R I K A:
Vandalové prázdniny 
nemají

Další z obětí nočního „siláctví“ – cedule naučné stezky

Rozbitá okna u čekárny na náměstí. Komu vadila?

„Piktogramy“ na veřejném prostranství

bych chtěl poděkovat lidem a organizacím, které mi 
velice pomohly. Akce se konala pod zášťitou Asociace 
malých debrujárů ČR. Bez pomoci prezidenta, pana 
Mgr. Petra Zapletala, by bylo zcela nemožné tuto akci 
uspořádat. Z místních musím předem poděkovat městu 
Přibyslav za obrovskou vstřícnost, pomoc  i upomínko-
vé předměty, které byly rozdány soutěžícím. Obrovský 
dík patří skautskému středisku GOLIATH, Restauraci 
„U Kubínů“, dále pak SDH Přibyslav, brilantnímu řezní-
kovi panu Jiřímu Křesťanovi, fi rmě Fenomen Multimedia,  
Janáček Art, a dalším. Pomohli mi také partneři a sponzo-
ři z Havlíčkova Brodu: Gymnázium Havlíčkův Brod, Pleas 
a.s., Miroslav Novák – stavební fi rma, Ross Holding a.s. 

Organizátor akce Jan Krejčí
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MUŽI Kuželky Míčový víceboj Silový trojboj Přespolní běh Běh do vrchu Cyklistika Duatlon Plavání Celkově
Příjmení Jméno body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí
Šubrt Petr 86,42 6 22,73 15 0,00 0 97,38 2 87,72 4 100,00 1 - 3 100,00 1 100,00 1 594,25 1
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 52,26 4 576,48 2
Dubský Miroslav 75,31 8 100,00 1 31,59 14 77,41 14 76,92 7 - 8 77,52 9 81,05 7 0 0,00 519,80 3
Plachta Marek 97,53 3 54,55 5 - 6 85,32 2 53,64 19 69,44 11 86,25 7 72,29 8 0 0,00 519,02 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 73,41 2 484,63 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 0 0,00 374,58 6
Moštěk Josef 50,62 14 77,27 3 100,00 1 72,11 17 63,29 12 0,00 0 0,00 0 0 0,00 363,29 7
Kubát Jiří 70,37 12 45,45 10 - 13 62,41 8 78,72 12 39,68 15 0,00 0 0,00 0 63,79 3 360,42 8
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 0 0,00 332,51 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 0 0,00 291,88 10
Moravec Jaroslav 0,00 0 0,00 0 0,00 0 88,04 7 0,00 0 94,19 4 97,57 3 0 0,00 279,80 11
Ondráček Ladislav 0,00 0 0,00 0 47,32 9 94,53 3 81,97 6 0,00 0 0,00 0 0 0,00 223,82 12
Zach Vladimír 0,00 0 86,36 2 36,69 13 81,12 11 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 204,17 13
Bezchleba Petr 0,00 0 0,00 0 0,00 0 92,48 2 90,91 2 0,00 0 0,00 0 0 0,00 183,39 14
Mach Martin 0,00 0 0,00 0 0,00 0 87,32 9 84,75 5 0,00 0 0,00 0 0 0,00 172,07 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 0 0,00 137,65 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 0 0,00 129,40 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 0 0,00 117,05 18
Hulák Petr 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 100,00 19
Šimek František 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 0,00 0 0,00 0 0 0,00 100,00 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 0 0,00 100,00 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 0 0,00 100,00 22
Uchytil Vojtěch 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 97,82 2 0 0,00 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 0 0,00 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 0 0,00 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 0 0,00 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 0 0,00 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 0 0,00 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 0 0,00 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 0 0,00 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 0 0,00 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 0 0,00 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 0 0,00 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 0 0,00 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 0 0,00 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 0 0,00 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 0 0,00 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 0 0,00 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 0 0,00 14,81 39

ŽENY Kuželky Míčový víceboj Silový trojboj Přespolní běh Běh do vrchu Cyklistika Duatlon Plavání Celkově
Příjmení Jméno body pořadí 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 1 100,00 1 610,01 1

Kubátová Michaela 94,38 2 78,57 3 100,00 1 83,77 3 65,98 3 0,00 0 0,00 0 85,85 3 508,55 2

Sedláková Lenka 78,65 4 57,14 5 0,00 0 68,43 6 52,03 5 61,39 4 0,00 0 90,82 2 408,46 3

Mošťková Miroslava 65,17 6 50,00 6 0,00 0 0,00 0 47,06 6 61,58 3 0,00 0 72,36 5 296,17 4

Stehlíková Růžena 0,00 0 0,00 0 98,61 2 100,00 1 83,12 2 0,00 0 0,00 0 0 0,00 281,73 5

Kvardová Markéta 93,26 3 42,86 7 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 76,72 4 212,84 6

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

Loužecká Kristina 75,28 5 0,00 0 0,00 0 82,80 4 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 158,08 8

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

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

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

Jánová Petra 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 0,00 0 0 0,00 100,00 12

Musilová Miroslava 0,00 0 0,00 0 0,00 0 85,72 2 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 85,72 13

Dvojice Kuželky Míčový 
víceboj

Silový 
trojboj

Přesp. 
běh

Běh 
do 

vrchu

Cyklistika Duatlon Plavání Body 
celkem

Pořadí

Šubrtovi 186,42 108,44 0,00 175,26 149,86 184,28 200,00 200,00 1204,26 1

Kubátovi 164,75 124,02 162,41 162,49 105,66 0,00 0,00 149,64 868,97 2
Holcman, 

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

Kvardovi 162,40 74,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,13 387,21 4

Mošťkovi 115,79 127,27 0,00 0,00 110,35 0,00 0,00 0,00 353,41 5

Plachtovi 155,96 154,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310,51 6
Moštěk P., 

Baarová 137,09 114,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251,38 7

PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2011 – CELKOVÉ VÝSLEDKY PO OSMI DISCIPLINÁCH

PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ  2011     PLAVÁNÍ – VÝSLEDKY

VÝSLEDKOVÁ LISTINA – MUŽI

Příjmení Jméno Čas Body Pořadí

Šubrt Petr 03:05.0 100,00 1

Kvarda František 04:12.0 73,41 2

Kubát Jiří 04:50.0 63,79 3

Vábek st. Jaroslav 05:54.0 52,26 4

VÝSLEDKOVÁ LISTINA – ŽENY

Příjmení Jméno Čas Body Pořadí

Šubrtová Lucie 04:27.0 100,00 1

Sedláková Lenka 04:54.0 90,82 2

Kubátová Michaela 05:11.0 85,85 3

Kvardová Markéra 05:48.0 76,72 4

Mošťková Miroslava 06:09.0 72,36 5

VÝSLEDKOVÁ LISTINA – DVOJICE

Příjmení Body Pořadí

Šubrtovi 200,00 1

Kvardovi 150,13 2

Kubátovi 149,64 3

PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2011 PLAVÁNÍ
V pátek 12. srpna a v neděli 14. srpna absolvovalo devět soutěžících osmou disciplínu dvanáctibo-
je – dvoustovku plavání volným způsobem v přibyslavském koupališti. Počasí bylo až na občasný 
déšť vcelku vyhovující a teplota vody v bazénu dosahovala 20 °C. Vítězství z loňského roku obhájil 
Petr Šubrt, který se tak dostal na první místo průběžného pořadí. Příští disciplínou dvanáctiboje 
bude dne 4. září 2011 desátý ročník Brzkováku, cyklistické časovky do vrchu na trati Poříčí (statek) 
– Brzkov (lom) v délce 3,8 km. Prezentace 9:30 hod., start v 10:00 hod. u statku v Poříčí. Pořada-
telem tohoto závodu je Cykloklub Posázaví – www.ckposazavi.net.   

Ing. Josef Moštěk
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Nábor na fotbal.
Chcete, aby vaše dítě (kluk nebo holka ) trávilo svůj volný 
čas s trochou pohybu a v kolektivu?                            
Přihlaste ho na fotbal.
Nábor je pro ročníky 2001 a mladší. Tréninky se konají na fotbalovém hřišti v Přibyslavi.
Ročníky 2001–2002 trénují každé úterý a čtvrtek v 16 hod.– vedoucí p. Bačkovský Libor
Ročniky 2003–2005 trénují každé úterý a čtvrtek v 16 hod. – vedoucí p. Sikora Martin
Ročníky 2006 a mladší trénují v pondělí a ve středu v 16 hod. –vedoucí p. Škorpík Martin
Přiveďte vaše dítě a rozšiřte tak řady našich malých fotbalistů.

                                                                                                                          
SK Přibyslav   

FOTBAL – ROZLOSOVÁNÍ PODZIM 2011
DATUM DEN KDE ZAČÁTEK KDO SKUPINA ODJEZD 

z Přibyslavi
28.8.2011 neděle venku 16:30 POHLED A 15:00
28.8.2011 neděle doma 16:30 GOLČŮV JENIKOV B
3.9.2011 sobota doma 9:00 TŘEŠŤ Ž
3.9.2011 sobota doma 13:00 VĚŽNICE Ž-B
3.9.2011 sobota venku 13:30 TIS D  11:30
4.9.2011 neděle venku 16:00 JEŘIŠNO B 14:00
4.9.2011 neděle doma 16:00 VĚŽNICE A
9.9.2011 PÁTEK venku 17:00 PELHŘIMOV A 15:00
10.9.2011 sobota venku 10:00 ŠLAPÁNOV Ž-B 9:00
10.9.2011 sobota doma 15:00 LÍPA D
11.9.2011 neděle venku 10:00 PELHŘIMOV B Ž 8:00
11.9.2011 neděle doma 16:00 LÍPA B
14.9.2011 STŘEDA doma 16:00 LÍPA Ž-B
17.9.2011 sobota doma 9:00 SPEŘICE Ž
17.9.2011 sobota doma 13:00 HERÁLEC Ž-B
17.9.2011 sobota venku 15:30 LIPNICE B 13:30
18.9.2011 neděle doma 15:30 DOBRONÍN A
24.9.2011 sobota doma 15:00 ŽIROVNICE D
25.9.2011 neděle venku 9:00 POČÁTKY Ž 7:00
25.9.2011 neděle venku 15:30 SVĚTLÁ A 13:30
25.9.2011 neděle doma 15:30 MÍROVKA B
28.9.2011 STŘEDA venku 15:30 VĚŽNICE Ž-B  14:00
1.10.2011 sobota doma 10:30 HORNÍ CEREKEV Ž
1.10.2011 sobota doma 13:00 VELKÁ LOSEICE Ž-B
1.10.2011 sobota venku 15:00 JEŘIŠNO D  13:15
1.10.2011 sobota venku 15:00 STARÉ RANSKO B 13:00
2.10.2011 neděle doma 15:00 BEDŘICHOV A
8.10.2011 sobota venku 12:15 STARÉ RANSKO Ž-B 11:00
8.10.2011 sobota doma 15:00 RADOSTÍN D
9.10.2011 neděle venku 15:00 SPEŘICE A 13:00
9.10.2011 neděle doma 15:00 VESELÝ ŽDÁR B
15.10.2011 sobota doma 13:00 STARÉ RANSKO Ž-B
15.10.2011 sobota venku 14:30 LEDEČ B 12:30
16.10.2011 neděle venku 12:00 MĚŘÍN D 10:15
16.10.2011 neděle doma 14:30 LEDEČ A
23.10.2011 sobota doma 14:30 TŘEŠŤ D
22.10.2011 sobota venku 14:30 HAVL.BROD B A 13:00
23.10.2011 neděle doma 14:30 SOBINOV B
29.10.2011 sobota venku 11:00 ŽDÍREC D 9:30
29.10.2011 sobota doma 13:30 HUMPOLEC B A
29.10.2011 sobota venku 13:30 ŽDÍREC B 12:00

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 kolečko-
vých 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 jed-
notlivé akce pronajmout, o pronájem je možné 
písemně požádat Radu města Přibyslav. 

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

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

4. Všichni uživatelé jsou povinni dodržovat pra-
vidla 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 stra-
ny 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 za-
kázáno jakýmkoliv způsobem poškozovat a ničit 
příslušný mobiliář, odhazovat odpadky mimo 
odpadkové nádoby, rušit zvěř, ptactvo i ostatní 
návštěvníky cyklostezky hlučným chováním (ne-
vhodná hudba, křik), zakládat otevřené ohně a 
vytvářet jakékoliv překážky pro plynulý a bez-
pečný provoz pozemní komunikace, používat 
zábradlí pro slaňování apod.

9. V případě zjištění jakéhokoliv nedodržování pra-
videl provozu na cyklostezce, poškozování jejího 
zařízení nebo porušování zásad slušného cho-
vání, 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 strán-
kách www.pribyslav.cz/sport/szmp
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Přibyslavský florbal 
čeká lákavá sezona
Vážení sportovní příznivci,
v minulých číslech přibyslavského periodika jsme Vás in-
formovali o postupu přibyslavských fl orbalistů do nejvyšší 
regionální soutěže – 3. ligy mužů. Juvenisané tak úspěšně 
dosáhli na před sezonou vytyčený cíl, za jehož splněním 
stojí celoroční poctivý tréninkový cyklus či výborná par-
ta hráčů, kteří si lidsky rozumějí a dokážou i sjednotit 
své sportovní cíle. Postup mezi třetiligovou „smetánku“ 
znamenal přepis historie přibyslavského fl orbalového 
oddílu SK Juvenis. Šlo o fantastickou zprávu, a to nejen 
pro samotné hráče a členy realizačního mužstva, ale i pro 
stále početnější mladší generaci přibyslavských fl orbalis-
tů a fl orbalistek, jež tak mohou z mládežnických výběrů 
věkově, především však výkonnostně dozrát až pro půso-
bení v A mužstvu. Třetí liga by se pro ně měla stát hlavním 
motivačním faktorem.

Přibyslavskému fl orbalu se dostává stále větší obliby 
mezi mládeží a sportující veřejností. Jen pro zajímavost: 
v celorepublikovém záběru je fl orbal v počtu mládežnic-
ké členské základny již druhý největší sport v ČR! Stále 
se zvětšující členská základna mladých hráčů či hráček se 
rapidně rozrůstá i v Přibyslavi, o čemž svědčí i historicky 
nejvyšší počet družstev přihlášených do nadcházející se-
zony 2011/2012. Novinkou pro tuto sezonu jsou nově 
vzniklé druhé mužstvo mladších žáků či rezervní tým 
dospělé mužské kategorie. SK Juvenis tak na prahu nové 
sezony 2011/2012 posílá do ofi ciálních soutěží (pod 
hlavičkou České Florbalové Unie) hned 4 svá mužstva 
a 1 mužstvo elévů – tedy začínajících malých fl orbalistů. 
Pojďme si postupně u všech kolektivů představit jejich 
soupeře a termíny všech domácích utkání:

A-mužstvo
soutěž: 3. liga mužů – divize V
Hráče přibyslavského prvého družstva hned ve svém 
prvém vystoupení mezi regionální fl orbalovou „smetán-
kou“ čekají domácí utkání ve sportovní hale v Ledči nad 
Sázavou. V neděli 25. září se střetnou se soběslavským 
Spartakem a Tatchentou Zhoř – tedy se soubory, se kte-
rými v minulé sezoně sehráli přibyslavští Juvenisané veli-
ce atraktivní zápasy. Pokud chcete shlédnout nejkvalitněj-
ší regionální fl orbal, neváhejte a přijeďte! Brány ledečské 
sportovní haly budou otevřeny od 9 hodin. I přes větší 
vzdálenost si přibyslavští fl orbalisté zaslouží diváckou 
podporou, která k této soutěži bezesporu patří.

 

Vám, divákům, bližší už z toho důvodu, že ligové souboje 
se budou odehrávat v přibyslavské sportovní hale! Proto 
neváhejte, a přijďte přibyslavské fl orbalisty podpořit!

Mladší žáci
soutěž: Liga Vysočiny mladších žáků
V kategorii mladších žáků budou v ofi ciální soutěži fi gu-
rovat dvě družstva našeho oddílu – SK Juvenis Přibyslav 
a SK Juvenis Přibyslav – FVL. Kosmetická změna názvu 
na konci názvu druhého družstva je z důvodu rozlišení 
obou týmů. Oba kolektivy budou získávat body do tabul-
ky samostatně, čeká je též několikrát vzájemné střetnutí, 
a to převážně na domácí palubovce. Do hlediště zveme 
nejenom diváky zajímající se o fl orbal, ale i rodiče. Je 
hezké, když se na tribuně sejdou a společně fandí týmu, 
ve kterém hrají jejich děti.

Termín Sportovní hala Soupeři
1.10. Přibyslav FBC Salamandra SAM 

Nové Ransko
  FBŠ Sabots Jihlava B

14.1. Přibyslav PSKC Okříšky
  Snipers Třebíč C

31.3. Přibyslav FBC Salamandra SAM 
Nové Ransko

  FBŠ Sabots Jihlava B

Termín Sportovní hala Soupeř
2.10. Přibyslav Hippos Žďár nad Sázavou

  SK JeMoBu
13.11. Přibyslav PSKC Okříšky

  Hippos Žďár nad Sázavou
27.11. Přibyslav Spartak Pelhřimov

  Tornádo DDM Jemnice
28.1. Přibyslav Sokol Erupting Dragons 

Havlíčkův Brod
  PSKC Okříšky

12.2. Přibyslav FBŠ Jihlava
  ZŠ Jaroměřice nad Rokytnou

29.4. Přibyslav Slavoj Třešť
  Snipers Třebíč

Termín Sportovní hala Soupeři
25.9. Ledeč nad Sázavou TJ Spartak Soběslav

  TJ Tatchenta Zhoř
13.11. Ledeč nad Sázavou Snipers Třebíč B

  FBC Český Krumlov
18.3.  Ledeč nad Sázavou Snipers Třebíč B

  FBC UNITED 
České Budějovice

O výsledcích jednotlivých utkáních či rozpis zápasů 
vždy na následující měsíc budeme přinášet v dalších 
číslech.

B-mužstvo
soutěž: Ligy Vysočiny mužů
Před touto sezonou nově vzniklé druhé družstvo přiby-
slavských mužů čeká zápolení v Lize Vysočiny. I v této 
soutěži najdeme silná družstva, mezi které budou samo-
zřejmě chtít patřit i Juvenisané. Tato soutěž možná bude 

Družstvo elévů – tedy začínajících fl orbalistů ročníků 
2001 a 2002 (a mladších) – se bude zúčastňovat neofi -
ciálních (neligových) turnajů po Vysočině. Mladí hráči se 
mohou těšit na zápasy v Přibyslavi, Velké Losenici, Pelhři-
mově, Bystřici nad Pernštejnem a jiných městech. 

Pokud by někoho z Vás, rodičů, fl orbal oslovil, neváhej-
te a přijďte se svými dětmi do přibyslavské sportovní haly. 
Budete si jisti, že se budou věnovat novému fenoménu, 
jímž fl orbal dnes určitě je! Ale přijímáme i hráče všech 
věkových kategorií – fl orbal je sport více generační.

Veškeré informace, komentáře k utkáním, statistiky, foto-
grafi e  najdete na:
www.skjuvenispribyslav.cz
www.fl orbalpribyslav.wz.cz
Kontaktní osoba: 
Bohuslav Loubek – telefonní kontakt: 777 093 199

Za SK Juvenis Přibyslav
Martin Ležák                        

A-mužstvo

Družstvo elévů 

Mladší žáci
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Psalo se o sportu před 
lety (7)
(Národní listy, 21. 9. 1932)

Lawn-tennisový odbor Sokola Přibyslav sehrál 18. IX. zápas 

s Lawn-tennisovým kroužkem ag. Německý Brod. Přibyslav 

zvítězila 7:1 bodů, 15:2 sadám, 99:52 gamům. Výsledky: dr. 

Řezáč v. Bohuslavický L. 6:2, 6:1, J. Kasal-Koubek 6:1, 10:8, 

E. Fiala-Bohuslavický J. 6:3, 6:2, A. Semín-Spousta 9:7, 6:2, 

pí. Řezáčová-sl. Závodská 6:3, 4:6, 3:6. Dr. Řezáč, Kasal-

Koubek, Bohuslavický L. 6:2, 6:3, A. Semín, Fiala-Spousta, 

Bohuslavický J. 6:1, 6:4, dr. Řezáč, pí. Řezáčová-Bohuslavický 

L., sl. Závodská 6:1, 1:0 src.

(Pozn.: Připomeňme ještě další dva zápasy. V červenci 

1933 porazil LTO. Sokol Přibyslav TK. Německý Brod 8:2. 

Za Přibyslav hráli: Přibyl, Kasal, Dr. Pelhřimovský, Tlapa, 

pí. Řezáčová, Fiala, Semín a Dr. Řezáč. V září 1933 porazila 

Přibyslav TOSK. Chotěboř 7:3. hráli: Dr. Řezáč, Kasal, Přibyl, 

Dr. Kurfürst, Fiala a sl. Vondráčková.)

J. Ledvinka, ml.

S ECO N D  H A N D
výprodej zboží z Anglie

úterý 6. září 2011 od 10.00 do 15.00
pátek 23. září 2011 od 10.00 do 15.00

STARÝ ŠPITÁL
DĚTSKÉ ZBOŽÍ 30,-/1 ks • DÁMSKÉ ZBOŽÍ 50,-/1 ks

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.

• 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

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
ŠITÍ PÉŘOVÝCH VÝROBKŮ
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ZBOŽÍ
SKLADEM

DOPRAVA
ZDARMA

PRODEJN
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1200m
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                            M sto P ibyslav po ádá 
             ve dnech 7. - 15. zá í 2011 
              P ibyslavské slavnosti 

 

     
 

Srde n  vás zveme ve dnech 7. až 15. zá í 2011 
k návšt v  P ibyslavských slavností a tradi ního 

jubilejního 20. ro níku Mlékárenského dne 
v P ibyslavi, který je v rámci eské republiky 

ojedin lou výstavou svého druhu. Sou ástí této 
výstavy, která je p ipravena v atraktivním prost edí 

radni ních sklep , je vyhodnocení nejlepších 
vystavovaných výrobk  odbornou porotou. Krom  

odborné sout že probíhá také divácká sout ž 
P ibyslavský krajá  o nejhez í expozici mlé ných 
výrobk . V rámci Dne evropského d dictví bude 
možné navštívit památky: st edov kou štolu pod 

farou, m stské a hasi ské muzeum. Sou ástí 
m stských slavností je bohatý doprovodný program. 

T šíme se na Vaši návšt vu
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Středa 7. 9. 

* Radnice
10:00 hod.  – Tisková konference u příležitosti 
    20. ročníku Mlékárenského dne 
    v Přibyslavi

Čtvrtek 8. 9. 

* Kurfürstův dům
14:00 hod.  – Otevření dětského oddělení knihovny
8:00–16:00 hod. – Výstava fotografií - Fotoklub Polná

Pátek 9. 9.

* ZŠ Přibyslav
17:00 hod.  – Vernisáž výstavy – Egypt – Miroslav Otmar

* Cyklostezka Přibyslav – Sázava po staré železniční  trati
14:00 hod.  – Slavnostní otevření 
    jízda na historických bicyklech

* Kulturní  dům Přibyslav
19:30 hod.  – Film Lidice

* Letiště aeroklubu – Rekreační  lety

Sobota 10. 9.
* Bechyňovo náměstí  a radniční  sklepení
8:45 hod. – Zahájení 20. ročníku Mlékárenského dne 

   v Přibyslavi
9:00–14:00 hod. – Výstava mlékárenských výrobků v radničním
   sklepení 
9:00 hod.  – Jarda Hypochondr a Divná parta – Soutěž 

   v pití mléka
9:30 hod.  – Ukázky biketrial 
10:15 hod.  – Ilona Brymová
10:15 hod.  – Loutkové představení – Čarování s kašpárkem
10:45 hod.  – Milan Schelinger Band
12:30 hod.  – Crime
14:00 hod.  – Vyhlášení divácké soutěže Přibyslavský krajáč 
                       a losování o mléčné ceny

* ZŠ Přibyslav
8:00–16:00 hod. – Den otevřených dveří ZŠ Přibyslav, 
   výstavy projektů, fotografií a výrobků 

14:00 hod.  – 3. ročník Mistrovství Přibyslavi v SUDOKU 
  a řešení matematických rébusů 

* Štola pod farou
9:00–15:00 hod. – Prohlídky štoly 
* Městské muzeum
9:00–16:00 hod. – Den otevřených dveří 

* Hasičské cvičiště – SDH
13:30 hod.  – Pohárová soutěž SDH „O pohár města Přibyslavi“  
                      XIV. ročník
20:00 hod.  – Taneční zábava na parketě v areálu cvičiště SDH

* Kostel  Narození  sv.  Jana Křtitele
18:00 hod.  – Varhanní koncert

* Bechyňovo náměstí
21:00 hod.  – Slavnostní ohňostroj

* Letiště aeroklubu – Rekreační  lety

Neděle 11. 9.
* Bechyňovo náměstí
9:30 hod.  – Bohoslužba na náměstí

* ZŠ Přibyslav
9:00–12:00 hod. – Den otevřených dveří ZŠ Přibyslav,
    výstavy projektů, fotografií a výrobků

* Kolbiště pod zámkem
Jezdecké soutěže,  pořádá Stáj  Frederica Přibyslav
  9:00 hod. – Závody Hobby
13:00 hod.  – Parkúr

* Sokolské hřiště 
16:00 hod.  – Fotbalové utkání Přibyslav B – Lípa B

* Městské muzeum
9:00–16:00 hod.  – Den otevřených dveří

* Letiště aeroklubu – Rekreační  lety

Čtvrtek 15. 9. 
* Sportovní  areál  u ZŠ Přibyslav
9:00 hod.  – Žákovský turnaj „O pohár města Přibyslavi“,
   pořádá ZŠ Přibyslav 

P O D R O B N Ý  P R O G R A M  P Ř I BY S L AV S K Ý C H  S L AV N O S T Í

AGRO-LA, spol. s r.o., Jindřichův Hradec 
BEL Sýry Česko a. s., Želetava 
Bohemilk, a. s., Opočno 
Dvůr Ratibořice 
Farma rodiny Němcovy, Netín 
Choceňská mlékárna, s. r. o. 
Ing. Jan Dvorský, Olešenka 
Jaroměřická mlékárna, a. s. 
MILTRA B s. r. o., Městečko Trnávka 
Mlékárna Hlinsko, s. r. o. 
Mlékárna Olešnice, RMD 
Mlékárna Polná, spol. s r. o. 
Moravia Lacto a. s., Jihlava 
Pavel Nechyba spol. s r. o., Mlékárna Žirovnice 
PRIBINA – TPK, spol. s r. o., Přibyslav 

VYSTAVOVATELÉ 20.  ROČNÍKU 
MLÉKÁRENSKÉHO DNE V PŘIBYSLAVI:

PARTNEŘI VÝSTAVY:
VŠCHT PRAHA 
Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod 

SPOLUPOŘADATELÉ:
Základní škola Přibyslav 
Kulturní zařízení města Přibyslav 
Sportovní zařízení města Přibyslav, s.  r. o.  
SK Přibyslav 
Aeroklub Přibyslav 
SDH Přibyslav 
Římskokatolická farnost Přibyslav 
Junák svaz skautů a skautek, oddíl Aldebaran 

HLAVNÍ POŘADATEL:
Město Přibyslav 

 
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Český rozhlas Region  87.9 FMv 
TV Přibyslav 



SPCCH ČR -  ZÁKLADNÍ ORGANIZACE PŘIBYSLAV
srdečně zve své členy a příznivce na

*  L O U Č E N Í  S  L É T E M  *  Z A M Y K Á N Í  B A Z É N U  **  L O U Č E N Í  S  L É T E M  *  Z A M Y K Á N Í  B A Z É N U  *
č t v r t e k   1.   z á ř í   2 011  v   19 . 0 0  h o d i nč t v r t e k   1.   z á ř í   2 011  v   19 . 0 0  h o d i n

M Ě S T S K É  KO U PA L I Š T ĚM Ě S T S K É  KO U PA L I Š T Ě
hudba, občerstvení zajištěno  ( ! akce proběhne za každého počasí ! )

Pozvánky ZÁŘÍ 2011Str. 21
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NOCTURNO
30. 9. - 2. 10. 

 

NO
10. 

 

 

 

NOC
30. 9

Do Přibyslavi zavítá v rámci 
Přibyslavského nocturna 
kapela Čechomor.

Ve dnech 30.9.—2.10. se 
v přibyslavské farní stodole 
a v kostele Narození sv. 
Jana Křt itele uskuteční 
j iž jedenáctý ročník 
Přibyslavského noc turna.

Festival v pátek zahájí 
pražská kapela Dicko Brass 
a na ni naváže největší 
hvězda pátečního večera 
— skupina ČECHOMOR.
Dále se mohou návštěvníci 
při j ít na své v rámci 
vystoupení slovenského 
písničkáře Sila. Po celý 
večer bude návštěvníkům 
k dispozici čajovna a bufet 
s občerstvením.

Sobotní odpoledne nabídne 
tvůrčí dílny a divadlo pro děti  
– JÁ TO JSEM – POHÁDKA 
PINOCCHIA v podání 
Vítězslava Marčíka jr. Večer 
se dění přesune do kostela 
Narození sv. Jana Křtitele. 
Zahraje místní smyčcový 
a jazzový orchestr Himberre 
Brombere a na závěr sobot-
ního dne zazpívá sólista 
košického Národního divadla 
Jakub Pustina.

Doprovodem nedělních 
bohuslužeb zakončí 
Přibyslavské nocturno 
komorní a chrámový sbor 
Čestmír a folkrocková 
kapela KUKU KAKA.

VSTUPNÉ:
Pátek – 240 Kč předprodej/ 
270 místo
Sobota – 50 Kč

Předprodej vstupenek na 
pátek 30. 9. poběží od 5. 9.
2011 v prodejně Modem 
(p. Jiří Krčál), Bechyňovo 
nám. 64, Přibyslav.

Celková kapacita pátečního 
večera je 400 návštěvníků, 
proto doporučujeme 
zakoupit vstupenku s 
dostatečným předstihem !! !

Matěj Přibyl
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wrgha POWU orchestra

v sobotu 17. 9. v 19 hodin

vstupné 50 kč

v kulturním domě přibyslav

bandzone.cz/wrghapowuorchestra

zveme vás na koncert

wrgha POWU orchestra v Přibyslavi

V sobotu 17. září 2011 v 19.00 vystoupí v kulturním 

domě v Přibyslavi multižánrový mini orchestr 

wrgha POWU (Praha). Tento soubor interpretuje 

výhradně vlastní autorskou tvorbu, na pomezí 

mnoha hudebních žánrů a stylů (jazz, klasická 

hudba, folklor, pop a další).

Jedná se o seskupení 12-ti hudebníků, kteří chtějí 

svým uměleckým vyjádřením předávat ty nejčistší 

a nejpřirozenější lidské emoce a jejichž radost ze 

společného muzicírování posluchače vždy strhne, 

pobaví a příjemně naladí. Velice originální je 

samotné nástrojové obsazení, které je záměrně 

vytvořené tak, aby hierarchicky odpovídalo uspo-

řádání velkého symfonického orchestru v mini 

podobě. Posluchači se mohou těšit na strhující 

improvizace sólistů, užívání nevšedních výrazo-

vých prostředků a nápaditá aranžmá jednotlivých 

skladeb. Orchestr vydal v březnu 2010 debutové 

CD Kapiloongo.

Více info na bandzone.cz/wrghapowuorchestra.

Skautský 1. oddíl ALDEBARAN
Vás zve na
PROHLÍDKU STŘEDOVĚKÉ ŠTOLY 
POD FAROU
Kdy? V sobotu 10. září 
od  9.00 do 15.00 hodin
(v případě zájmu i déle)
Kde se štola nachází?
V lesoparku u břehu Sázavy pod farním areálem
Na co se můžete těšit?
Zajímavý výklad o historii, cestu lemovanou kahánky 
i překvapení
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… NOVÉ CVIČENÍ 
OPĚT OD ZÁŘÍ !
Kdy:  
středa 18.30  a 19.30 hod.
Kde: 
malý sál sportovní haly
Informační schůzka 
proběhne v úterý 6. 9. 
v 17.00 hodin
v budově ZŠ Přibyslav

TJ jóga Přibyslav
oznamuje zahájení

CVIČENÍ 
JÓGY A TAIČI
OD 3. ŘÍJNA 2011
v hudebně a tělocvičně 
Základní školy Přibyslav.

PO, ÚT: 18–20 h. JÓGA
ČT: 18–19 h. TAIČI
Další dotazy zodpoví 
Jitka Nováková, Pecháčkova 380, 
Přibyslav, tel.: 569 432 160.

MODLÍKOVSKÁ TRAKTORIÁDA
Jste srdečně zváni na třetí ročník MODLÍKOVSKÉ TRAKTORIÁDY 

sobota 10. září ve 12.30 hodin Modlíkov, 
louka za hospodou

               
* Doplňkový program *   

                  F E CH T L C U P závod motocyklů do 50 ccm
atrakce pro děti a občerstvení  zajištěno

Př ihlásit  se k oběma závodům můžete 
na telefonním č ísle 728 953 817 

nebo e -mailu alois .kalcu@seznam.cz .

Aerobik CVIČENÍ 
PRO SENIORY
VE SPORTOVNÍ 
HALE 
„Člověk je tak starý, 
jak staře myslí….“

ZAČÍNÁME VE STŘEDU 
21. 9. 2011 
OD 17.30 HODIN

Více informací a rezervaci 
lze získat na tel. čísle: 
724 551 604 
nebo osobně 
na Odboru sociální péče 
MÚ Přibyslav.

Pozvánky / Fotorubrika ZÁŘÍ 2011Str. 25

FOTORUBR IK A:  Přibyslavská věž v centru pozornosti

Věž z ptačí perspektivy 24. 8. 2011 (foto Milan Klement) V obležení rychlých kol při Motodění 2011

V zájmu památkářů společně se starostou města
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Kulturní dům Přibyslav
tel.: 569 484 697
mob.: 739 447 360
e-mail: kd@pribyslav.cz
stefacek.pribyslav@seznam.cz

Informační centrum Přibyslav
Městské muzeum
Po 8.00–12.00 13.00–16.00
Út 8.00–12.00 13.00–16.00
St 8.00–12.00 13.00–16.00
Čt 8.00–12.00 13.00–16.00
Pá 8.00–12.00 13.00–16.00
So 9.00–11.00 
Ne 9.00–11.00 
tel.: 569 484 361
e-mail: ic@pribyslav.cz
Září

Městská knihovna Přibyslav
Po zavřeno 13.00–17.00
Út 8.00–12.00 13.00–17.00
St zavřeno 13.00–17.00
Čt zavřeno zavřeno
Pá 8.00–12.00 13.00–17.00
So 9.00–11.0 zavřeno
tel.: 569 484 257
e-mail: knihovna@pribyslav.cz

KULTURNÍ PŘEHLED

od 28. srpna 2011 fotbalová utkání (dle rozpisu) SK Přibyslav  SK Přibyslav- 
od 1. září 2011 Výstava fotografi í Kurfürstův dům   Fotoklub Polná; KZM Přibyslav- 
od 1. září 2011 nábor: Fotbal (dle rozpisu) SK Přibyslav  SK Přibyslav- 
od 1. září2011 výstava: Z nejstarší historie Kurfürstův dům  KZM Přibyslav - 
 Přibyslavska 
od 1. září 2011 nábor: Junák – svaz skautů Goliath Přibyslav  Goliath Přibyslav- 
 a skautek ČR
od 1. září 2011 výstava: Z časů do časů Kurfürstův dům  KZM Přibyslav- 
1. září 2011 v 19.00 h. Zamykání bazénu – Loučení s létem Městské koupaliště          SPCCH ZO Přibyslav- 
3. září 2011 ve 20.00 h. VOSA – pouťová zábava Zábavní areál Olešenka  SDH Olešenka- 
4. září 2011 v 9.30 h. Dvanáctiboj: Brzkovák – časovka Poříčí – most přes Sázavu  Cykloklub Posázaví- 
od 5. září 2011  Mladí umělci čarují kulturní dům  KZM Přibyslav- 
6. září 2011 v 17.00 h. Aerobik základní škola  SZM Přibyslav- 
7. – 15. září 2011 Přibyslavské slavnosti město Přibyslav  Město Přibyslav- 
7. září 2011 od 9.00 h. Den otevřených dveří - 
 v KVC Harmonie „Domeček“  KVC Harmonie
8. září 2011 ve 14.00 h. Otevření dětského oddělení Kurfürstův dům   KZM Přibyslav - 
 a dětské odpoledne 
10. září 2011 ve 12.30 h. Modlíkovská traktoriáda obec Modlíkov  OÚ Modlíkov- 
10. září 2011 od 14.00 h. Mistrovství Přibyslavi v sudoku základní škola  ZŠ Přibyslav- 
10. září 2011 od 9.00 h. Prohlídka středověké štoly štola pod farou  1. skautský oddíl Aldebaran- 
10. září v 18.00 h. Koncert a žehnání varhan kostel sv. Jana Křtitele  Římskokatolická farnost- 
15.–16. září od 15.00 h. Burza oblečení Starý špitál   KVC Harmonie- 
17. září 2011 v 5.00 h. zájezd: Zahrada Čech Přibyslav – Litoměřice  ZO ČZS Přibyslav- 
17. září 2011 v 19.00 h. wrgha  POWU orchestra kulturní dům  KZM Přibyslav- 
21. září 2011 od 17.30 h. Cvičení pro seniory sportovní hala  Klub Pohoda, MěÚ Přibyslav- 
23.–24. září 2011 od 18.00 h. FŠE FEST farní stodola- 
24. září 2011 ve 14.00 h. Mladí umělci čarují(vernisáž) kulturní dům  KZM Přibyslav- 
30. září–2. října 2011 od 19.00 h. Přibyslavské nocturno Římskokatolická fara  Římskokatolická farnost- 
od 3. října 2011  Cvičení jógy a tajči základní škola  SZM Přibyslav    - 

září 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

KZM Přibyslav
I N F O R M U J E


