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První rok, a co dál…
Milí občané Přibyslavi a všech obcí,

dovolte, abych Vám v úvodu tohoto článku popřál v roce 2012 mnoho lásky 

a krásných okamžiků prožitých se svými blízkými. Myslím si, že všechna trá-

pení, nemoci i starosti, které v životě přicházejí, se s těmito devizami snáze 

překonávají. Rok 2012 očekává celá Evropa s obavami z budoucího ekono-

mického vývoje. Věřme, že pokud postavíme své životy na pevných hodno-

tách, může nám sice možné zhoršení našich životních podmínek připravit těžké 

životní okamžiky, ale nemělo by nás připravit právě o tyto nejcennější artikly. 

O své štěstí se bohužel většinou připravujeme sami.

Dne 12. ledna loňského roku jsem byl zvolen zastupiteli místostarostou města 

Přibyslav. Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem kolegům spolupracovníkům, 

zastupitelům, kolegům radním. Jsem rád, že se v tomto roce podařilo přijmout 

mnoho dobrých opatření, která ovlivní život města i v následujících letech. Usku-

tečnili jsme výběrové řízení na dodavatele energií, přijali pravidla pro zadávání 

veřejných zakázek a tyto jsme začali zveřejňovat na webových stránkách města. 

Stanovili jsme pravidla pro hodnocení ředitelů městských organizací, zavedli veřej-

nou službu ve městě. V závěru tohoto roku začala pracovat skupina pro dokončení 

analytické části strategického plánu, pracujeme na podrobném pasportu majetku 

města ve městě i v našich obcích. Pominu nyní v tomto výčtu investiční akce i ostatní 

běžnou agendu města, neboť se jimi v minulosti zabýval ve svých příspěvcích sta-

rosta města, já osobně, či vedoucí odborů.

Tyto řádky píši ve chvíli, kdy stojíme před schválením rozpočtu na rok 2012, bě-

hem něhož se rozhodne o investicích do rekonstrukce mateřské školy v Tyršově 

ulici a realizaci prvních dvou etap rekonstrukce a přístavby základní školy. Tomuto 

problému se věnuji ve speciálním článku. 

Martin Kamarád
místostarosta města

Investice města v roce 2012
Mateřská škola
V několika posledních letech jsme byli postaveni před problém, kdy Mateřská škola 

v Přibyslavi nebyla schopna pokrýt poptávku po přijetí dětí. Přesto, že Rada města 

schvalovala každoročně výjimku a navýšila kapacitu jednotlivých tříd až na 28 dětí, 

poptávka po umístění do MŠ stále přesahuje naše možnosti. Je předpoklad, že tento 

problém potrvá minimálně po následující 3 roky (zde již známe počty narozených 

dětí). V následujících letech bude porodnost pravděpodobně pomalu klesat. 

Město mělo v zásadě čtyři možnosti, jak na tuto situaci reagovat:

1.  Vzniklou situaci neřešit – došlo by k tomu, ž by se část dětí podařilo umístit do 

školek v okolních obcích, museli bychom omezit přijímání dětí nepředškolních 

ročníků z okolních obcí. Přesto by nedošlo k pokrytí poptávky všech rodičů.

2.  Řešení přístavbou v areálu mateřské školy – po konzultaci s architektem 

a zhodnocení pořizovacích nákladů (cca o 2/3 vyšší náklady) a vzhledem k mož-

nému využití takové budovy v budoucnu (i přes nejnižší provozní náklady a ná-

klady z hlediska pořízení vybavení) jsem se nakonec rozhodl pro jiné řešení.

3.  Výstavba nové školky – toto řešení má výhodu volby lokality, kam zařízení umís-

tit. Snoubí se v něm, ale všechny nedostatky řešení předchozího, a navíc vyšší 

provozní náklady, jež jsou očekávané při provozu v samostatných budovách.

4.  Rekonstrukce mateřské školy v Tyršově ulici – dojde k rekonstrukci budovy, 

která je v majetku města. V části přízemí vznikne byt, ve zbytku jedna třída pro 

MŠ se zázemím. Celkové náklady na pořízení tohoto celku jsou více než 6 milionů 

Kč, včetně nákladů na vybavení. V budoucnu bude moci být budova přestavěna 

na bytové jednotky, případně prodána. Nevýhodou je nutnost vybavení zahrady, 

mírně vyšší náklady na vnitřní vybavení a komplikovanější a nákladnější organi-

zace provozu. Můžeme se však pokusit získat dotaci na rekonstrukci této budovy 

ve výši 1 800 000 Kč. Osobně budu hlasovat pro řešení tímto způsobem, jenž je 

v této chvíli připravený tak, aby od září 2012 mohla být tato třída otevřena.

Základní škola
Prioritou snad všech politických uskupení před volbami tohoto roku byla rekon-

strukce základní školy. Nemá smysl, abych zde dopodrobna líčil celé období pří-

pravy na rekonstrukci. Ve výběrovém řízení na projektanta zvítězil projekt, který 

nebyl mému pohledu na věc nejblíže, ale stejně jako většina ostatních projektů 

řešil areál školy komplexně. Tedy nejen náhradu nevyhovující budovy typu KORD 

s ezalitovým opláštěním (azbestocementové desky), ale také rekonstrukci nejstarší 

části školy a komunikační propojení celého zařízení. Do této chvíle bylo do projektu 

Rok 2011 skončil, 
začíná práce v roce 2012
Město Přibyslav v roce 2011 nezastavilo svůj rozvoj, což je v době všeobecné krize 

pozitivní zpráva. Dnes (20. 12. 2011, kdy píši tento příspěvek) mohu konstatovat, 

že velké investice uplynulého roku jsou dokončeny. Cyklostezka začíná nyní již 

v prostoru vlakového nádraží, a to odstavnou plochou pro osobní auta a motorky. 

Přespolní uživatelé tak nemusí divoce parkovat podél silnice na Poříčí. Lidé mo-

hou pohodlně přijet a odjet i vlakem. Přibyslavské návštěvníky již nenutíme jezdit 

a chodit k cyklostezce po frekventované a nebezpečné silnici první třídy. Sjedou či 

vyjedou jen zámecký kopec, chodci použijí bezpečný chodník od zámku k vlako-

vému nádraží. Na počátku a konci cyklostezky jsou nové uvítací panely. Shrnuto: 

Cyklostezka Přibyslav – Sázava po staré železniční trati má svoji tvář, genia loci 

a slouží již svému účelu.

Na přibyslavské věži se po dlouhých desetiletích změnilo mnohé. Je opravená 

a natřená báň. Schodiště a podesty, včetně venkovního přístupu, září novotou. 

Přístupná jsou i nejvyšší patra věže. Celý vnitřní prostor je vyčištěný a nově osvět-

lený. I v noci si přečteme, díky novému osvětlení, kolik je na věži hodin. Ještě zbývá 

poslední úklid a pak věž otevřeme.

V roce 2011 jsme toho zvládli i více a věřím, že vše bude dobře sloužit občanům 

Přibyslavi a návštěvníkům našeho města.

Dne 21. prosince 2011 se uskuteční poslední plánované veřejné zasedání Za-

stupitelstva města Přibyslav roku 2011, které, jak doufám, schválí rozpočet na 

rok 2012 a další důležitá usnesení. Dvě rozhodnutí patří do kategorie zásadních 

a svým způsobem i odvážných. Od roku 1990 jsme několikrát stáli před takovými 

rozhodnutími. Vzpomenu např. rok 2000: stavba radnice, stavba sportovní haly 

a stavba domu s pečovatelskou službou. V tomto roce jsme se pustili do investicí 

za více jak 80 miliónů korun. Zvládli jsme je za jeden rok a zaplatili v dalších ně-

kolika letech.

Nyní rozhodujeme o Rekonstrukci a dostavbě Základní školy Přibyslav 

a Rekonstrukci Mateřské školy v ulici Tyršova. Všechny investice jsou důležité. 

Investice do školství jsou investicemi do budoucnosti, do péče o budoucí ge-

nerace a jsou důležité i pro rozvoj regionu města Přibyslav. Realizují se s vý-

hledem na minimálně dalších padesát let. Školka, jak doufám, bude hotová již 

v roce 2012. Škola je projekt mnohem náročnější. Má celkem pět etap. V první 

a druhé etapě, které se musí provést v jednom časovém úseku, získá škola 

novou výstavbou: nový hlavní vchod z České ulice, budovu pro osm kmeno-

vých tříd, centrální šatnu, učebnu výtvarné výchovy, malou učebnu, jedno 

schodiště, malou tělocvičnu se zázemím, spojovací koridory, venkovní atrium 

uvnitř budov, kotelnu a technologické rozvody. Tím vyřešíme aktuální problém 

jedné části školy – budovy KORD. Ta je ve špatném stavu, v konstrukcích je 

azbest. Další komentář k ní již není třeba. Tuto část školy nelze rekonstruovat, 

tu musíme uzavřít, opustit, pak ekologicky a bezpečně odstranit. Po uskutečnění 

zmíněné první a druhé etapy to již bude možné. V realizaci prvních dvou etap se 

dostáváme do roku 2013 až 2014. Ve třetí etapě se plánuje výstavba nové části 

školy v místě nynější budovy KORD, která se v této etapě musí nejprve zbourat. 

Touto třetí etapou se získají další kmenové třídy a celé zázemí pro školní družinu 

a školní klub. Čtvrtá etapa obsahuje rekonstrukci nejstarších částí školy, které byly 

vystavěné na konci 19. století. Touto čtvrtou etapou se škola obohatí o odborné 

učebny, knihovnu, studovnu, sborovnu a aulu. Pátá a poslední etapa je výhledová. 

Obsahuje přemístění stravovacích prostor do suterénu nové budovy, která se 

buduje v první etapě. Tím dojde k úplnému opuštění Pernerovy budovy. Do té 

se postupně přemístí z Husovy ulice pobočka základní umělecké školy. Počítá se, 

že tato budova bude využívána i pro další vzdělávací aktivity.

Ve všech etapách výstavby bude provoz školy plně zajištěn a nebude nijak ome-

zen. Nemusíme hledat náhradní prostory či směnovat. Nezpůsobíme problémy 

žákům ani rodičům. Všechny etapy jsou samostatné. Nemusí na sebe bezpro-

středně navazovat.

Půjde-li však vše dobře, získá-li město Přibyslav na třetí a další etapy fi nanční 

prostředky z národních či evropských zdrojů, tak by mohla rekonstrukce a do-

stavba školy skončit ke konci příštího volebního období v roce 2018.

První a druhá etapa bude stát 60 miliónů korun. Město tuto investiční zátěž 

zvládne. Zpočátku rozpočtem města a v závěru přijetím úvěru. Příprava investice 

trvá více jak tři roky a stála nás více než šest miliónů korun.

Jsem v zastupitelstvu města Přibyslav od roku 1990. Mám velké zkušenosti 

z úspěšných realizací a s fi nancováním všech dosavadních investic města. Vzkazuji 

proto občanům, kteří mají pochybnosti či obavy z této velké a dlouhodobé inves-

tiční akce, že město Přibyslav je fi nančně zdravé, přiměřeně zadlužené a může se 

do Rekonstrukce a dostavby ZŠ Přibyslav pustit.

V novém roce 2012 se mějte krásně a buďte šťastní.

Jan Štefáček, starosta Pokračování na str. 3
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Pokračování na str. 4

Z Městského úřadu PřibyslavPokračování ze str. 2
a dalších přípravných prací investováno cca 6 milionů 

Kč. Realizace dvou etap výstavby (= sanační práce, vy-

budování nové budovy školy směrem do České ulice, 

nové tělocvičny pro 1. stupeň a základu komunikač-

ního systému) by město měla přijít na necelých 60 mi-

lionů Kč. Znamená to, že veškeré další aktivity města 

budou zásadně ovlivněny touto rozsáhlou investicí. 

Domnívám se, že i to ukazuje na skutečnost, že ně-

které investice v minulosti měly být směřovány do pro-

jektů, jež jsou pro život města a našich obcí důležitější, 

než tomu ve skutečnosti bylo. Přesto si myslím, že je 

zásadní najít odvahu řešit stav naší školy, ve které tráví 

více než 450 dětí průměrně 6 hodin denně po 180 dní 

v roce. Věřím, že tuto odvahu najdeme, a také věřím, 

že si uvědomíme nutnost šetřit fi nanční prostředky na 

ostatních položkách rozpočtu.

Vážení občané, je zřejmé, že nás nečekají rozpoč-

tově jednoduché roky, pokud budeme realizovat obě 

zmíněné stavby, navíc splácíme úvěry z minulých let. 

Obě tyto stavby jsou investicemi do budoucnosti na-

šich dětí. Proto Vás prosím o velkou míru tolerance 

a pochopení.

Martin Kamarád – místostarosta města

SETKÁNÍ MÍSTOSTAROSTY
S OBČANY MĚSTA 

PŘIBYSLAV NA TÉMA:
* ROZPOČET MĚSTA PŘIBYSLAV 

NA ROK 2012

* REKONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY 

V TYRŠOVĚ ULICI

KDY:  
ČTVRTEK 5. LEDNA 2012 

v 18.00 hod.
KDE: 

VELKÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST RADNICE

* * *

ON-LINE CHAT 
S MÍSTOSTAROSTOU MĚSTA 

ČTVRTEK 19. LEDNA 2012
 od 13.00 hod. do 14.00 hod.
 na  WWW.PRIBYSLAV.CZ

Rada Kraje Vysočina stanovila svým nařízením 

úseky silnic, na nichž se pro jejich malý dopravní vý-

znam nezajišťuje v zimním období sjízdnost odstra-

ňováním sněhu a náledí. V blízkosti našeho města 

se jedná o tyto komunikace: III/03421 – Krátká 

Ves–Stříbrné hory, III/03815 – Pohled–Dlouhá 

Ves, III/03820 – Keřkov–Hesov, III/35012 – Ronov 

n/D.–Pořežín, III/3511 – Havl. Borová–Železné 

Horky.

Rada města schválila nový Organizační řád 

Městského úřadu Přibyslav, ve kterém se od 

1. ledna 2012 promítnou změny, které nastaly v so-

ciální oblasti. Z Odboru sociální péče MÚ Přibyslav 

přechází na Úřad práce ČR Mgr. Eva Pospíchalová. 

Děkuji jí za práci, kterou za dobu svého působení 

na městském úřadu pro město Přibyslav a pro jeho 

občany vykonala. Úřad práce ČR zůstane umís-

těn v budově radnice, tak jako doposud, a o jeho 

provozní době vede město Přibyslav jednání s ÚP. 

Odbor sociální péče MÚ Přibyslav bude k 31. 12. 

2011 zrušen a jeho vedoucí paní Jarmila Málková 

bude ve funkci „sociální pracovník“ začleněna do 

sekretariátu MÚ. Děkuji všem pracovníkům města 

Přibyslav za jejich obětavou práci a přeji jim stejně 

jako všem našim občanům hodně zdraví a pohody 

v roce 2012. 

Ing. Josef Moštěk, tajemník MÚ Přibyslav

Odbor správy a údržby
Měsíc prosinec byl pro nás na zimní údržbu velice 

přívětivý, proto jsme se mohli věnovat čištění města 

na veřejných prostranstvích, podél komunikací 

a úklidu na cyklostezce. Řešili jsme opravy veřej-

ného osvětlení na ulici Nezvalova, v obcích Ronov 

nad Sázavou, Utín a Dobrá. Tyto opravy nám kom-

plikovala porucha Avie s plošinou, a tudíž opravy 

tohoto rázu nemohly být řešeny hned, jako např. 

porucha veřejného osvětlení u kostela a osvětlení 

v městských ulicích. Po týdenní odstávce je Avie 

v současné době v provozu. V ulicích Žižkova 

a Tržiště jsme opravovali poškozené dopravní zna-

čení. Na ulici Lesnická došlo vlivem havárie kanali-

zační přípojky z bytového domu č. p. 674 k propadu 

komunikace, která byla vlivem počasí prozatím 

opravena pouze v místech narušení. Po zimním 

období musí bytový dům řešit opravu kanalizační 

přípojky komplexně. Z oblasti bytové – ke konci 

roku je evidováno 26 žádostí do domu s pečovatel-

skou službou a 30 žádostí o městské byty, z toho je 

k tomuto datu volný 1 byt v domě s pečovatelskou 

službou, u kterého se v následujícím období bude 

provádět rekonstrukce. Závěrem děkuji všem spo-

luobčanům hlavně za pomoc při udržování čistoty 

města a doufám, že tomu tak bude i v roce 2012.

    Ing. Ludmila Benešová, vedoucí OSÚ

Odbor životního prostředí
Třídění odpadů
V minulém roce byly umístěny na nová stano-

viště v Přibyslavi a v místních částech nové nebo 

opravené kontejnery na tříděný sběr odpadů. 

Jistě jste si všimli, že na několika místech přibyl 

i červený kontejner na elektroodpady. Město Přiby-

slav přistoupilo k tomuto kroku z důvodů lepších 

donáškových vzdáleností pro svoje občany. 

Konečná bilance roku 2011 však ukázala, že ob-

čané třídí na stejné či nižší úrovni než v roce 2010, 

město Přibyslav skončilo mezi porovnatelnými 

městy jako podprůměrné v množství vytříděného 

odpadu. Je to ovšem velká škoda. Přibyslav za tří-

děný sběr získává určité fi nanční částky, které jsou 

pak zpětně použity v odpadovém hospodářství 

města. Tyto částky jsou při malém množství vytří-

děného odpadu nízké a zdaleka nestačí pokrývat fi -

nance, které město Přibyslav vynakládá na likvidaci 

komunálního odpadu od občanů. Přesto zastupi-

telé města nenavýšili pro rok 2012 poplatek za likvi-

daci odpadů od jednotlivých občanů. Doufají totiž, 

že třídění odpadů se zlepší a touto cestou prosí 

občany – TŘIĎTE VÍC. Z třídění odpadů bude 

mít město a jeho občané prospěch a zlepšíte tím 

životní prostředí, které je již na pokraji nevratného 

poškození. Pokud se třídění nezlepší, bude město 

Přibyslav nuceno přistoupil k nepopulárním opat-

řením. Děkujeme. 

Nakládání s eternitovými šablonami
Odbor životního prostředí v minulých číslech ob-

časníku upozorňoval občany města Přibyslav a jeho 

místních částí na nebezpečí při nakládání s eterni-

tovými šablonami a na nutnost zákonné likvidace 

tohoto nebezpečného odpadu. Na základě připo-

mínek občanů ke komplikované zákonné likvidaci 

eternitových šablon město Přibyslav přistoupilo 

k možnosti likvidace tohoto nebezpečného od-

padu na skládce Ronov nad Sázavou. Bylo nutné 

dodržet veškeré zákonné podmínky, přizpůsobit 

skládkování novému režimu a v současné době 

je již možnost pro občany města Přibyslav a jeho 

místních částí likvidovat tento odpad na skládce za 

úplatu, vyčíslenou v Ceníku města Přibyslav. Pro 

cizí původce je cena za likvidaci eternitových šab-

lon nesrovnatelně vyšší.

Zákonné podmínky likvidace eternitu jsou napří-

klad: převzetí eternitových šablon pouze v pytlích, 

skládkování na jednom předem určeném místě, 

opatřeném nepropustnou fólií, viditelné označení 

tohoto místa při skládkování i po uzavření místa 

a jeho překrytí fólií a další. Občané města Přiby-

slav a jeho místních částí při předání eternitových 

šablon na skládku musí prokázat trvalý pobyt 

v Přibyslavi nebo jejích místních částech a částku 

za uložení eternitových šablon zaplatit v hotovosti 

u správce skládky. 

Vodní díla – rybníky
V červnovém občasníku odbor životního prostředí 

upozorňoval majitele vodních děl IV. kategorie 

– rybníků na povinnost provádět technicko bez-
pečnostní dohled (TBD) na těchto vodních dílech 

(TBD je zjišťování technického stavu vodního díla 
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Pokračování ze str. 3
sloužícího ke vzdouvání nebo zadržování povr-

chové vody z hlediska jeho bezpečnosti a stability). 

Protože město Přibyslav vlastní rybníky také, prová-

dělo v  prosinci za účasti Vodoprávního úřadu Hav-

líčkův Brod TBD svých rybníků. Při nich náhodně 

zjistilo, že mnoho vlastníků rybníků vůbec TBD 

neprovádí a vodní díla neudržuje v provozuschop-

ném stavu. Upozorňujeme vlastníky těchto vodních 

děl na možnosti udělování sankcí nebo nápravných 

opatření ze strany vodoprávního úřadu. Pokud se 

vlastníci obrátí na městský úřad Přibyslav, bude jim 

poskytnut nejen tištěný vzor na provedení TBD, ale 

také odborná pomoc. 

Vážení občané, odbor životního prostředí si Vám 

dovoluje v novém roce 2012 popřát hodně zdraví 

a těší se na další spolupráci. 

Mgr. Ludmila Řezníčková, vedoucí OŽP

Odbor hospodářsko-správní
Rozpočet města Přibyslav 
Rozpočtové příjmy města jsou ke dni 30. 11. 2011 

po rozpočtovém opatření č. 9 ve výši 96 091 864 Kč 

a výdaje 100 643 864 Kč. 

V tabulce č. 1 je uvedeno plnění rozpočtu města 

k 30. 11. 2011.

fi nančních příspěvků z rozpočtu města Přibyslav, 

prostřednictví podatelny MÚ. 

Rada města schvaluje fi nanční příspěvky do 

50 tis. Kč, zastupitelstvo města nad 50 tis. Kč.

Odbor hospodářsko-správní vyrozumí žadatele 

o výši schváleného fi nančního příspěvku a se-

píše s ním smlouvu o poskytnutí příspěvku. Pří-

jemce nejpozději do 31. ledna následujícího roku 

provede řádné vyúčtování příspěvku na předepsa-

ném formuláři, které doloží prvotními účetními 

doklady. 

Ing. Zdeňka Teclová, vedoucí OHS

Odbor výstavby
Radonový průzkum
Radonový program ČR – Akční plán je projekt, je-

hož rámec je vymezen Usnesením vlády ČR č. 594 

ze dne 4. května 2009. Koordinátorem  programu 

na léta 2010–2019 je Státní úřad pro jadernou bez-

pečnost. Radonový program ČR vychází z toho, 

že ozáření obyvatel z přírodních zdrojů, zejména 

z inhalace  radonu v bytech, je hlavní složkou ozá-

ření lidí ionizujícím zářením, v průměru vyšší než 

jejich průměrné ozáření způsobené aplikací zdrojů 

záření v průmyslu nebo v lékařství. Cílem Radono-

vého programu ČR je poskytnout veřejnosti infor-

mace o ozáření z radonu, o způsobech jeho měření 

a hodnocení, o možnostech prevence proti radonu 

v bytech a o způsobech řešení případů, kdy je v by-

tech zvýšená koncentrace radonu zjištěna. Více na 

http://www.radonovyprogram.cz

Epidemiologickými studiemi bylo celosvětově 

prokázáno, že se vzrůstající koncentrací vdecho-

vaných produktů přeměny radonu a vzrůstající 

délkou pobytu v takovém prostředí se zvyšuje prav-

děpodobnost onemocnění rakovinou plic. V ČR 

každoročně umírá na rakovinu plic více než 5000 

osob a odhaduje, že cca 900 úmrtí na rakovinu 

plic ročně může být způsobeno radonem v bytech. 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost zajišťuje bez-

platné informativní měření radonu v bytech v rámci 

radonového programu ČR.

Je prováděno informativní měření úrovně obje-

mové aktivity radonu ve stavbě pomocí stopových 

detektorů, které slouží pro vyhledávání staveb se 

zvýšeným rizikem přírodního ozáření. Zpravidla se 

umisťují 2 stopové detektory na 2 měsíce v topném 

období. Jedná se o pasivní detektory v plastových 

krabičkách, detektory nezáří, nepotřebují přívod 

el. energie a předávají se poštou nebo osobně. 

Výsledky a související informace zasílá po vy-

hodnocení poštou Státní ústav radiační ochrany. 

V případě zájmu je možné  kontaktovat pracovníky 

Státního úřadu pro jadernou bezpečnost nebo pra-

covníka Krajského úřadu v Jihlavě.

O detektory a další informace je možné požá-
dat: Státní ústav radiační ochrany, Dana Hladíková, 

Piletická 57, 500 03 Hradec Králové 3, tel. 495 211 

487, email dana.hladikova@suro.cz nebo Krajský 

úřad kraje Vysočina, Jaroslav Šmejkal, Žižkova 57, 

587 33 Jihlava, tel. 564 602 520, email smejkal.j@

kr-vysocina.cz, (pouze informace). 

Miloš Šimek, vedoucí OV

Tab. č. 1

(v Kč) Rozpočet po 
změnách

Výsledek 
od počátku 

roku

% 
plnění

PŘÍJMY 96 091 864 90 194 861 93,9

1. daňové 51 704 900 50 973 712 98,6

2. nedaňové 2 263 678 2 283 522 100,9

3. kapitálové 963 339 979 391 101,7

4. přijaté 
dotace

41 159 947 35 958 236 87,4

VÝDAJE 100 643 864 86 491 002 85,9
1. běžné 42 421 633 34 547 627 81,4

2. kapitálové 58 222 231 51 943 375 89,2

Poskytování fi nančních příspěvků z rozpočtu 
města Přibyslav
Finanční příspěvky jsou poskytovány na podporu 

neziskové kulturní a sportovní činnosti, zdravotní 

a sociální péče a ochrany a tvorby životního pro-

středí formou účelových dotací z rozpočtu města 

Přibyslav. Preferovány jsou žádosti na akce pro 

děti a mládež, tělesně a duševně postižené ob-

čany, kulturního, sportovního a sociálního cha-

rakteru.

Podle zásad, schválených zastupitelstvem města 

Přibyslav, může o fi nanční příspěvek požádat 

fyzická osoba, právnická osoba, obecně prospěšná 

společnost, občanské sdružení, nezisková organi-

zace, škola nebo školské zařízení a další se sídlem 

na území města Přibyslav, fyzická nebo právnická 

osoba se sídlem v České republice pořádající akci 

na území města Přibyslav. 

Žadatelé předkládají žádosti na předepsaném 

formuláři do 31. ledna příslušného roku, který je 

uveřejněn na www.pribyslav.cz/městský úřad/

formuláře/formuláře OHS/žádost o poskytnutí 

F O T O R U B R I K A:
Prosinec v Přibyslavi

Přechody pro 
chodce v Přibyslavi
V červenci loňského roku obdržel MÚ Přibyslav 

upozornění Dopravního inspektorátu Havlíčkův 

Brod na závady na přechodech pro chodce na 

komunikaci I/19. Jedná se o přechody u staré školky 

v Tyršově ulici a na křižovatce u zámku, které nejsou 

předepsaným způsobem osvětleny. V případě, 

že město Přibyslav neprovede náležitou úpravu 

přechodů do 31. 10. 2012, budou přechody 
zrušeny a nahrazeny tzv. místy pro přecházení. 
MÚ Přibyslav bude žádat o dotaci na osvětlení 

přechodů Krajský úřad Kraje Vysočina. 

Ing. Josef Moštěk, tajemník MÚ Přibyslav

 Rojení čertů v přibyslavském podzemí – pekle
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Mgr. Jan Štefáček, starosta Martin Kamarád, místostarosta

Z činnosti Pečovatelské 
služby Přibyslav
Dne 7. 12. se pracovnice Pečovatelské služby Přibyslav 

v rámci vzdělávání zúčastnily školení na téma „Nejčastější 
zdravotní problémy seniorů“. Školení bylo zaměřeno na 

nejčastější poruchy zdraví ve stáří, na problematiku so-

běstačnosti, závislosti a zabezpečenosti seniorů, na psy-

chosociální důsledky stáří, na prevenci týrání a zneužívání 

seniorů a na základní strategie v péči o staré občany. 

Cílem bylo lépe porozumět projevům onemocnění 

a individuálnímu jednání jedince v seniorském věku 

a lépe řešit zdravotně-sociální problémy uživatelů soci-

ální služby. 

Začátkem měsíce prosince obdrželi klienti Pečovatel-

ské služby Přibyslav dotazník, ve kterém měli hodnotit 

spokojenost s poskytovanými službami. V dotazníku měli 

klienti též možnost vyjádřit se, v čem jim poskytovaná 

služba pomáhá, zda by uvítali nebo potřebovali nějakou 

změnu (návrhy na další zlepšení služby) nebo s čím kon-

krétně jsou spokojeni či nespokojeni. Byl zde i prostor 

pro vyjádření jejich připomínek a stížností na kvalitu po-

skytovaných služeb, a to i anonymně. Z počtu 98 rozesla-

ných dotazníků se nám jich 64 vrátilo, což je návratnost 

dotazníků 65%. Vyhodnocení dotazníkového šetření zve-

řejníme v dalším čísle Přibyslavského občasníku.

V sobotu dne 17. 12. v 9:00 hodin proběhla ve spole-

čenské místnosti Střediska pečovatelské služby adventní 

mše svatá se zpíváním koled. Děkuji všem zúčastněným 

za nádhernou předvánoční atmosféru a dětem za jejich 

dárečky pro seniory.

Ve čtvrtek 22. 12. se ve společenské místnosti Střediska 

pečovatelské služby již tradičně konalo předvánoční 

posezení spojené s vánoční večeří pro obyvatele domů 

s pečovatelskou službou. Čas chvilku posedět, něco dob-

rého sníst a zazpívat pár koled si udělalo zhruba 25 oby-

vatel domů s pečovatelskou službou. Ze zástupců Města 

Přibyslav se večeře zúčastnil také pan starosta 

Mgr. Jan Štefáček, pan místostarosta Martin Kamarád 

a pan tajemník Josef Moštěk. Předvánoční posezení zahá-

jily děti z Mateřské školky v Přibyslavi, které si připravily 

pro zúčastněné bohatý program plný básniček a koled, 

poté nám zahrál Pepík Málek na harmoniku a celým ve-

čerem nás provázel pan Zadák na harmoniku a klávesy. 

Veškeré občerstvení a cukroví zajistily a napekly samy pe-

čovatelky, které vše krásně nachystaly a nazdobily. Velký 

dík tedy patří jak samotným pečovatelkám, které vše při-

pravily, všem dětem a učitelkám za jejich krásný program 

a panu Václavu Henzlovi z Jednoty Přibyslav za drobnou 

pozornost pro děti. Děkujeme!

V termínu 27. 12.–30. 12. kdy Školní jídelna při 

Základní škole Přibyslav nevařila, dovážely pracovnice 

pečovatelské služby obědy pro naše klienty z restaurace 

U Kubínů. Všem velice chutnalo a tak stačí jen poděkovat 

za ochotu a vstřícnost při řešení této situace. 

Závěrem bych také ráda poděkovala všem pracovni-

cím Školní jídelny za kvalitní obědy po celý rok a za vstříc-

nost a ochotu při řešení náhlých a mimořádných situací. 

Velký dík patří také samotným pracovnicím Pečovatelské 

služby Přibyslav za jejich obětavou celoroční nelehkou 

práci, velké pracovní nasazení a ochotu pomáhat. Děkuji 

také vedoucím pracovníkům a představitelům města za 

jejich důvěru a podporu a zároveň také všem našim part-

nerům a klientům za jejich přízeň. Do nového roku přeji 

všem hlavně hodně zdraví a spokojenosti a jsem přesvěd-

čena, že společnou pílí a dobrou vůlí zvládneme všechny 

náročné úkoly, které před nás budou v nadcházejícím 

roce postaveny.

Martina Veselá, DiS. – vedoucí PS

Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne 23. 11. 2011
85/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje program veřejného zasedání dne 23. 11. 2011.

Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zahájení

86/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje Dohodu o provozování vodovodu Dvorek – Uhry, 
Hřiště mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a 
společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., Žižkova 832, Havlíčkův Brod, 
IČ 48173002.
Odpovědnost: Martin Kamarád
                            Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 11/2012
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Dohoda

87/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje Dohodu o přeúčtování neinvestičních výdajů mezi 
obcí Nové Dvory 70, 592 12 Nížkov, IČ 00842231 a městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav, IČ 00268097.
Odpovědnost: Martin Kamarád
Termín: 12/2011
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Mateřská 
škola

88/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje Dohodu o přeúčtování neinvestičních výdajů mezi 
městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a obcí Nové Dvory 
70, 592 12 Nížkov, IČ 00842231.
Odpovědnost: Martin Kamarád
Termín: 12/2011
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

89/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav rozhoduje poskytnout bezúročnou půjčku Sportovnímu 
zařízení města Přibyslav, s. r. o. ve výši 100.000 Kč se splatností do 31. 3. 2012.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
                            Zdeněk Matějka
Termín: 12/2011
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, proti 0, zdržel se 3.

Sportovní 
zařízení

90/2011 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravené rozpočtové opatření č. 9/2011 k rozpočtu 
města Přibyslav na rok 2011 podle přílohy.
Příloha: Upravené rozpočtové opatření č. 9/2011
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 11/2011
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Rozpočet 
města

V neděli 18. prosince 2011 zemřel na Hrádečku 
nedaleko Trutnova prezident VÁCLAV HAVEL. 
Sice jedna z mnoha, ale přesto nejvýraznější osobnost „Sametové revoluce“. Díky jeho dlouholetým 
morálním i politickým postojům se tehdy, po mnoha letech, malá zemička uprostřed Evropy, dostala 
do povědomí snad celého světa. Nemůže mu nikdo upřít, že jeho zásluhou pomalu získávala, tehdy 
ještě Československá republika renomé, které postupně ztratila za dob totality. I mnozí naši občané 
měli tu čest, v září roku 1994 při jeho návštěvě našeho města, si s tímto skromným člověkem potřást 

rukou, osobně prohodit pár slov. 
Není nutno okázalých tryzen, za každého z nás bude jednou hovořit jen jeho dílo. 

Jen to, jak dlouho zůstaneme v povědomí a v srdcích ostatních lidí . 
Čest jeho památce.
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Mgr. Jan Štefáček, starosta Martin Kamarád, místostarosta

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 23. 11. 2011
234/2011 Rada města Přibyslav schvaluje roční odměny členům komisí Rady města Přibyslav dle pří-

lohy k jednání.
Odpovědnost: Marie Holcmanová
Termín: 12/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Komise 
rady 
města

235/2011 Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat, na základě výběrového řízení, fi rmu Petr Křesťan, 
Autodoprava, zemní práce, U Lesa 717, 582 22 Přibyslav, IČ 63558793 jako zhotovitele za-
kázky „Oprava mostku přes přítok k náhonu jako přístup na louku par. č. 1064/1, k. ú. Při-
byslav“, „Oprava zatrubnění přítoku do požární nádrže v Keřkově, par. č. 246/62 a 254/17, 
k. ú. Dobrá“ a „Úprava terénu a vyčištění koryta toku po přívalových deštích, par. č. 2465 
a 2280, k. ú. Dolní Jablonná“ a souhlasí s uzavřením smluv o dílo. Nabídkové ceny jsou 
62.400 Kč včetně DPH, 21.840 Kč včetně DPH a 12.600 Kč včetně DPH.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 12/2011
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Výběrové 
řízení

236/2011 Rada města Přibyslav rozhoduje realizovat zakázku „PC kabelová TV“ a schvaluje znění výzvy 
k podání nabídky – zakázka malého rozsahu „PC kabelová TV“.
Odpovědnost: Jiří Koudela
                           Martin Kamarád
Termín: 12/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

237/2011 Rada města Přibyslav v souladu s Pravidly Rady města Přibyslav pro zadávání veřejných za-
kázek v podmínkách města Přibyslav, příspěvkových organizací a jiných právnických osob 
zřizovaných městem Přibyslav souhlasí se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek na 
dodavatele investiční akce „Rekonstrukce mateřské školy Přibyslav – Tyršova 242“.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
                            Ing. Jan Tomek
Termín: 23. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

238/2011 Rada města Přibyslav jako zadavatel veřejné zakázky „Rekonstrukce mateřské školy Přiby-
slav – Tyršova 242“ rozhoduje, v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek, 
o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče STAVOKOMP SERVICE s. r. o., Bělohradská 119, 
580 01 Havlíčkův Brod, IČ 25274368 jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodno-
cena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 4.777.777 Kč bez DPH.
Souhlas s podepsáním smlouvy o dílo přísluší Zastupitelstvu města Přibyslav.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
                            Ing. Zdeňka Teclová
                            Ing. Jan Tomek
Termín: 12/2011
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

239/2011 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu s DISCOVERY COMMUNICATIONS EUROPE LI-
MITED se sídlem v Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road, 
Londýn W4 5YB, Spojené království, identifi kační číslo společnosti 05039068 a daňové 
identifi kační číslo 877 2411 08.
Odpovědnost: Jiří Koudela
Termín: 12/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Smlouva

240/2011 Rada města Přibyslav souhlasí s uzavřením dodatku č. 5 k nájemní smlouvě o nájmu a 
podnájmu nebytových prostor v domě Přibyslav, Bechyňovo náměstí 18 schválené usne-
sením č. 143/2008 ze dne 13. 8. 2008 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
IČ 00268097 a Českou republikou – Ministerstvem vnitra se sídlem Praha 7, Nad Štolou 
936/3, IČ 00007064, kterým bude snížena výše nájemného za užívání veškerých prostor 
v budově Bechyňovo náměstí 18, Přibyslav na 1 Kč za rok.
Dodatek č. 5 bude uzavřen s Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie kraje Vysoči-
na se sídlem Jihlava, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava, IČ 72052147.
Odpovědnost: Bc. Hana Pelikánová
Termín: 11/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Nájem

241/2011 Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 951/25 o výměře 
2400 m2 a pozemku parc. č. 408/4 o výměře 3473 m2 v k. ú. Přibyslav od 1. 1. 2012 do 
31. 12. 2012 a rozhoduje záměr pronájmu vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Odpovědnost: Jan Krejčová
Termín: 11/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Záměr

242/2011 Rada města Přibyslav vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor, a to kanceláře č. 104 
a č. 105, umístěných v prvním nadzemním podlaží v budově Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1 
a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Odpovědnost: Bc. Hana Pelikánová
Termín: 11/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

243/2011 Rada města Přibyslav vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor ve druhém nadzemním 
podlaží v budově Přibyslav, Husova 301 a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední desce 
po dobu 15 dnů.
Odpovědnost: Bc. Hana Pelikánová
Termín: 11/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

244/2011 Rada města Přibyslav souhlasí s uvolněním vázané fi nanční rezervy 30.828 Kč na pokrytí 
nákladů spojených s pořádáním divadelní přehlídky Divadelní Přibyslav 2011.
Odpovědnost: Zdeňka Valnerová
Termín: 11/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Kulturní 
zařízení

245/2011 Rada města Přibyslav schvaluje spoluúčast panu Františku Hladíkovi na vícenákladech při 
budování kanalizační přípojky ve výši 5.000 Kč.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
                            Martin Kamarád
Termín: 12/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Rozpočet

Dobrovolnické centrum FOKUS Vysočina 
pro regiony Havlíčkův Brod a Chotěboř

Působíte v neziskové organizaci?
Znáte někoho, kdo dobrovolně věnuje 

svůj čas a energii veřejně prospěšné činnosti?

NYNÍ MŮŽETE NAVRHNOUT 
DOBROVOLNÍKY NA UDĚLENÍ 

CENY:

KŘESADLOKŘESADLO  
20112011

„Cena pro obyčejné lidi, 
kteří dělají neobyčejné věci.“

Návrh na udělení ceny dobrovolníkům zašlete 
nejpozději do 10. ledna 2012 na naši adresu 
(poštou, mailem). Formulář ke stažení je na 
stránkách FOKUSu Vysočina (sekce doku-
menty, formuláře ke stažení).

V návrhu uveďte:
–  osobní data a kontaktní spojení na kandidá-

ta ceny,
–  popis činnosti kandidáta ceny a důvody pro 

jeho navržení,
–  stručnou charakteristiku a kontaktní spoje-

ní navrhovatele.

Podmínkou udělení ceny Křesadlo je souhlas 

navrženého kandidáta se zveřejněním jeho 

jména a důvodu, proč mu byla cena udělena. 

V případě jeho nesouhlasu s publicitou obdrží 

cenu další vybraný kandidát v pořadí.

Veřejné slavnostní předávání cen Křesadlo 
2011, na které budou pozváni kromě oce-
něných dobrovolníků i zástupci neziskových 
organizací, představitelé měst Havlíčkův Brod 
a Chotěboř, media a další hosté, proběhne 
v únoru 2012.

V Chotěboři dne 5. prosince 2011

Veronika Štěpánková
koordinátorka DC

Klášterní 92, 583 01  Chotěboř
tel.: 774 151 493

e-mail: dobrovolnicke.centrum@fokusvysocina.cz
dobrovolnicke.centrum-chhb@seznam.cz

www.fokusvysocina.cz
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  Vánoční setkání dobrovolníků DC FOKUS VYSOČINA

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 7. 12. 2011
246/2011 Rada města Přibyslav ruší usnesení č. 115/2004 ze dne 30. 6. 2004 – Ceníky města Přibyslav – 

Odprodej nadbytečného stavebního materiálu v plném znění.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
                            Ing. Ludmila Benešová
Termín: 12/2011
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zrušení 
usnesení

247/2011 Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat, na základě výběrového řízení, fi rmu ALL4TREES, 
s. r. o., Otvovice 147, 273 27 Otvovice, IČ 28998880 jako zhotovitele zakázky „Revitalizace javoro-
vé aleje v Utíně“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo. Nabídková cena je 72.360 Kč včetně DPH.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 12/2011
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Výběrové 
řízení

248/2011 Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat Sbor dobrovolných hasičů Dolní Jablonná, Dolní 
Jablonná 23, 582 22 Přibyslav, IČ 62696998 na provedení zakázky „Oprava hráze Dolního ryb-
níka, par. č. 51, k. ú. Dolní Jablonná“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 12/2011
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

249/2011 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlášení výběrového řízení na nákup techniky – traktoru.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 12/2011
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

250/2011 Rada města Přibyslav v souladu s Pravidly Rady města Přibyslav pro zadávání veřejných zakázek 
v podmínkách města Přibyslav, příspěvkových organizací a jiných právnických osob zřizovaných 
městem Přibyslav souhlasí se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek na dodavatele investič-
ní akce. „Rekonstrukce a dostavba ZŠ Přibyslav“.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
                            Václav Chlubna
Termín: 7. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

251/2011 Rada města Přibyslav jako zadavatel veřejné zakázky „Rekonstrukce a dostavba ZŠ Přibyslav“ 
rozhoduje, v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek, o výběru nejvhodnější 
nabídky uchazeče UNISTAV, a. s., Brno, Příkop 838/6, PSČ 604 33, IČ 00531766 jehož na-
bídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou 
ve výši 49.142.438 Kč bez DPH.
Souhlas s podepsáním smlouvy o dílo přísluší Zastupitelstvu města Přibyslav.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
                            Ing. Zdeňka Teclová
                             Václav Chlubna
Termín: 12/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

252/2011 Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat, na základě výběrového řízení, fi rmu KIT digital Czech, a. 
s., Slezská 2526/113, 130 00 Praha 3, IČ 18630758 jako zhotovitele zakázky „PC kabelová TV“ 
– software HarrisInfocaster v celkové hodnotě 52.200 Kč bez DPH a fi rmu Tomáš Tecl, Nerudo-
va 663, 582 22 Přibyslav, IČ 45911100 jako zhotovitele zakázky „PC kabelová TV“ – hardware 
v celkové hodnotě 52.992 Kč bez DPH.
Odpovědnost: Jiří Koudela
                           Martin Kamarád
Termín: 12/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

253/2011 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu č. 2-DP o povolení vstupu na pozemky v souvislosti se 
stavbou „Televizní kabelové rozvody Přibyslav – místní část Dvorek (část směr Přibyslav) mezi 
městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a paní Miluškou Eliášo-
vou, Dobrá 61, 582 22 Přibyslav.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 12/2011
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Smlouva

254/2011 Rada města Přibyslav souhlasí s uzavřením dodatku na rok 2012 ke smlouvě z  8. 12. 1994, 
uzavřené mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a fi rmou 
Miloslav Odvárka – ODAS, Náměstí Republiky 61/20, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 15259692 
ve výši 780.000 Kč bez DPH.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 12/2011
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

255/2011 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu č. IV-12-2008983/VB/2 o uzavření budoucí smlouvy o zří-
zení věcného břemene zemního kabelového vedení nn na pozemku parc. č. 314/49 mezi účastníky 
městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav a společností ČEZ Distribuce, a. s.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 12/2011
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

256/2011 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu č. Z_S24_12_8120028768 o realizaci přeložky distribuč-
ního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi účastníky městem Přibyslav, Bechyňo-
vo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a společností ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín 
IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 12/2011
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

257/2011 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu č. IV-12-2009564/VB/1 o uzavření budoucí smlouvy o zří-
zení věcného břemene zemního kabelového vedení nn na pozemku parc. č. 129/1 v k. ú. Hřiště mezi 
účastníky městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a společností ČEZ 
Distribuce, a. s. se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 12/2011
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Konec roku 
v dobrovolnickém centru 
FOKUS Vysočina pro regiony 
Havlíčkův Brod a Chotěboř
Opět nastal konec roku a tak i v našem dobrovolnickém 

centru proběhly přípravy na vánoční svátky. Pojďme se 

podívat co se u nás dělo.

Prezentace DC
V neděli  27. 11. 2011 pořádalo město Chotěboř „Staro-
české Vánoce u kašny“. FOKUS Vysočina byl přizván jako 
nezisková organizace. Naše dobrovolnické centrum zde 
prezentovalo své dobrovolníky formou fotografi í – ozdob 
na vánočním stromečku. Celkově tak náš stromeček měl 
40 snímků, které byly k prohlédnutí u stánku FOKUSu 
Vysočina, kde byly k zakoupení výrobky FOKUSu Vy-
sočina – střediska Chotěboř. Vítr si s fotkami různě 
„pohrával“, což však svědčí o tom, že naši dobrovolníci 
jsou opravdu neustále v pohybu. Přítomní dobrovolníci 
rozdávali vánoční kometky s vizitkami našeho centra. 
Kdo si nestihl náš stromeček prohlédnout, bude k vidění 
po celou dobu adventu na Městském úřadě v Chotěboři. 
Cílem naší propagace je zviditelnit naše dobrovolníky, 
aby spoluobčané viděli, že to jsou opravdu „obyčejní 
lidé, kteří jen dělají neobyčejné věci“!

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se této akce 
zúčastnili. Zároveň děkujeme Městu Chotěboř v čele 
s paní starostkou Eliškou Pavlíkovou, že nám umožnili 
tuto prezentaci. Bylo to krásné nedělní odpoledne s vůní 
začínajícího adventu. 

Vánoční a relaxační setkání dobrovolníků
Protože naši dobrovolníci celý rok opět nezištně pomáhali 
jak v naší organizaci, tak v organizacích, s nimiž spolupra-
cujeme, připravili jsme pro ně malé předvánoční posezení. 
V letošním roce jsme poprvé uspořádali společné vánoční 
setkání a pozvali jsme i DC FOKUS Vysočina pro region 
Hlinsko. Setkání proběhlo v pátek 2. prosince 2011 na 
středisku FOKUSu Vysočina – denní stacionář. Zde bylo 
pro dobrovolníky, díky sponzorům, připraveno malé po-
hoštění. Pozvání přijal i ředitel FOKUSu Vysočina Mgr. M. 
Havlík, provozní ředitel Bc. Pavel Kamp, vedoucí střediska 
Chotěboř – Mgr. M. Krejčíková, vedoucí střediska Hlinsko 
Bc. M. Růžičková a koordinátorka DC Hlinsko H. Chme-
líková.

Dobrovolníkům jsme jako poděkování předali drobné 
dárky a popřáli hodně úspěchů v dobrovolnictví. Následo-
vala volná zábava, během níž dobrovolníci využili k relaxaci 
masážní křeslo, v relaxační místnosti krátkou relaxaci a také 
se vzájemně poznali se svými kolegy z DC Hlinsko. Už nyní 
se těšíme na příští setkání, které proběhne v DC Hlinsko.

Děkujeme sponzorům, kteří nám poskytli malé občerst-
vení pro dobrovolníky. Jsou to: Cukrárna Fontána Přibyslav, 
Svačinka – p. Jílková – Chotěboř, Hotel Vysočina Chotěboř.

Vážení spoluobčané a všichni příznivci dobrovolnictví, 
dovolte, abych Vám všem jménem našeho dobrovolnické-
ho centra a také jménem celého FOKUSu Vysočina – stře-
diska Chotěboř, popřála do nového roku především hodně 
zdraví, štěstí, osobní pohody a pracovních úspěchů. Děku-

jeme našim sponzorům, kteří nás v roce 2011 podpořili.

Veronika Štěpánková
koordinátorka DC

Klášterní 92, 583 01  Chotěboř

tel.: 774 151 493, www.fokusvysocina.cz

e-mail: dobrovolnicke.centrum@fokusvysocina.cz

Pokračování na str. 8
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258/2011 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 6 smlouvy o poskytnutí práv a provozu k užívání sys-
tému vismo služby společnosti WEBHOUSE, s. r. o. mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 
1, 580 01 Přibyslav, IČ 00268097 a společností WEBHOUSE, s. r. o. Levského 3187/6, 143 00 
Praha 4, IČ 25327054.
Odpovědnost: Jiří Koudela
Termín: 12/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

259/2011 Rada města Přibyslav souhlasí s bezplatným pronájmem objektu „Starého špitálu“ Přiby-
slav, Vyšehrad 271 za účelem uspořádání akce Vánoční posezení Klubu seniorů Pohoda 
ve dnech 19. a 20. 12. 2011.
Odpovědnost: Jarmila Málková
                           Bc. Hana Pelikánová
Termín: 12/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Pronájem

260/2011 Rada města Přibyslav jmenuje, v souladu s § 167, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona 
na funkční období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2014 jako zástupce zřizovatele příspěvkové organizace 
Základní školy Přibyslav, členy Školské rady při Základní škole Přibyslav Mgr. Annu Doubkovou, 
Na Vyhlídce 595, 582 22 Přibyslav a pana Jaroslava Sedláka, Rašínova 135, 582 22 Přibyslav.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Základní 
škola

261/2011 Rada města Přibyslav děkuje dosavadním členům Školské rady při Základní škole Přibyslav panu 
Michaelu Omesovi, Ing. Zdeňce Teclové, paní Zdeňce Hospodkové, Ing. Marii Křesťanové, Mgr. Davi-
du Šedovi a Mgr. Zdeňce Ubrové za práci ve školské radě v uplynulém funkčním období.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

262/2011 Rada města Přibyslav stanovuje s účinností od 1. ledna 2012 celkový počet zaměstnanců města 
Přibyslav zařazených do Městského úřadu Přibyslav na 34 zaměstnanců..
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Obecní 
legislativa

263/2011 Rada města Přibyslav schvaluje Organizační řád Městského úřadu Přibyslav.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

264/2011 Rada města Přibyslav bere na vědomí návrh OZV č. 2/2011 o místním poplatku za provozovaný 
výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního 
systému a předkládá návrh OZV zastupitelstvu k projednání.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

265/2011 Rada města Přibyslav schvaluje ceníky za uložení odpadů na skládku odpadů Ronov nad 
Sázavou, kompostárnu Ronov nad Sázavou a sběrný dvůr Ronov nad Sázavou od 1. 1. 2012 
dle přílohy k jednání.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
                            Mgr. Jan Štefáček – legislativa
Termín: 12/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

266/2011 Rada města Přibyslav ruší usnesení Rady města Přibyslav č. 56/2010 ze dne 10. 3. 2010, 
č. 143/2005 ze dne 3. 8. 2005, č. 2/2007 ze dne 17. 11. 2007, č. 150/2010 ze dne 9. 6. 2010 
ke dni 31. 12. 2011.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček – legislativa
Termín: 12/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

267/2011 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 1/2001 
o poskytování konektivity do páteřní sítě města Přibyslav.
Odpovědnost: Martin Kamarád
                            Jiří Koudela
Termín: 12/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

268/2011 Rada města Přibyslav souhlasí s vyřazením drobného dlouhodobého majetku do 3 tis. a dlouho-
dobého hmotného majetku nad 40 tis. dle přílohy k jednání.
Odpovědnost: Marie Bártová
Termín: 12/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Rozpočet

269/2011 Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí jednorázových fi nančních příspěvků a fi nančního pří-
spěvku na úhradu programů primární prevence rizikového chování pro žáky I. a II. stupně ZŠ Při-
byslav na návrh Komise sociální a zdravotní Rady města Přibyslav dle neveřejné přílohy k jednání.
Odpovědnost: Jarmila Málková
                            Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 12/2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

270/2011 Rada města Přibyslav schvaluje program 12. veřejného zasedání Zastupitelstva města Přibyslav 
dne 21. 12. 2011.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 21. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Různé

Pokračování ze str. 7

Mgr. Jan Štefáček, starosta Martin Kamarád, místostarosta

Mezinárodní 
spolupráce v roce 
2011 

V roce, který právě skončil, pokračovaly zdárně 

naše přátelské styky s obcí Mook en Middelaar; tro-

chu se zbrzdily vztahy s městem Sliač, kde proběhly 

volby do městského zastupitelstva a sestava vedení 

radnice se značně obměnila. Na návštěvě ve Sliači 

byli při své cestě na Slovensko naši farníci a přijal 

je nový primátor. Doufáme, že se nám podaří i tyto 

přátelské vztahy dále rozvíjet. Naše komise se tomu 

bude v příštím roce intenzivně věnovat. 

V Mooku byli letos na návštěvě přibyslavští 

myslivci. Vrátili se jako vždy plni těch nejlepších 

dojmů z přátelského přijetí a nevšedních loveckých 

zážitků. V roce 2013 uplyne 20 let od první vzájem-

né návštěvy myslivců, a k tomuto výročí sestavují 

myslivci v Mooku pamětní knihu. Rádi by rovněž 

navštívili Přibyslav i s členy svých rodin a na oplátku 

očekávají větší delegaci myslivců z Přibyslavi v dal-

ším roce.

V Přibyslavi jsme uvítali manžele Woltersovy, 

aktivní členy Nadace pro Přibyslav a zahrádkářské-

ho svazu. Posezení v zahrádkářské klubovně bylo 

jako vždy milé a přátelské. Přibyslavská organizace 

Junáka se setkala se dvěma zástupci organizace 

Don Bosco z Mooku, kteří se zúčastnili radioama-

térské skautské akce. 

Největší naší akcí byla návštěva zástupců Nadace 

pro Přibyslav a zástupců hasičů na letošním ročníku 

Pyrocaru. S pomocí tajemníka města Ing. J. Mošťka 

se podařilo zajistit velmi zajímavý program – od vý-

letu lodí, koncertu a setkání se starostou ve Starém 

špitále přes jízdu historickým hasičským vozidlem 

až po návštěvu Pyrocaru a přátelské setkání se 

členy zahraniční komise. Ti doprovázeli naše hos-

ty po celé tři dny jejich pobytu a jsem velmi ráda, 

že do této činnosti se zapojili i naši mladí členové, 

u kterých je jazyková vybavenost již samozřejmos-

tí. Starosta města, Mgr. J. Štefáček, udělil při této 

návštěvě panu Pietu Martensovi pamětní list města 

Přibyslavi za mimořádný přínos k rozvoji přátelství 

mezi obcemi Přibyslav a Mook en Middelaar.

V příštím roce nás hned v únoru čeká ofi ciální 

návštěva starosty a radních města Mook en Mide-

laar v Přibyslavi, o dalších akcích budeme čtenáře 

Přibyslavského občasníku průběžně informovat.

Děkuji všem členům zahraniční komise za spolu-

práci a přeji jim hodně zdraví, štěstí, osobní poho-

dy a pracovních úspěchů v příštím roce.

Mgr. Anna Šnýdlová
předsedkyně komise

Uzávěrka příštího čísla
20. 1. do 12.00 hod.
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linka č. odj. směr omezení
600980 4:20 Dlouhá Ves  Havlíčkův Brod X jede od 23.12.11 do 2.1.12                 

jede od 2.7.12 do 31.8.12               
600020 4:25 Pohled  Havlíčkův Brod X
600290 4:25 Česká Bělá  Chotěboř X
840105 4:25 Malá Losenice Polnička Žďár n/S. X
840115 4:28 Velká Losenice  Hamry Žďár n/S. X jede od 27.12.11 do 30.12.11
760592 4:30 Polná  Jihlava X
600980 4:30 Dlouhá Ves  Havlíčkův Brod X nejede od 23.12.11 do 2.1.12           

nejede od 2.7.12 do 31.8.12              
840115 4:37 Velká Losenice  Hamry Žďár n/S. X nejede od 27.12.11 do 30.12.11
600320 5:11 Hesov X
600980 5:20 Hesov X
600300 5:35 Havl.Borová  Chotěboř X
600980 5:35 Brzkov  Polná X nejede od 23.12.11 do 2.1.12            

nejede od 2.7.12 do 31.8.12              
600980 5:35 Brzkov  Polná X jede od 23.12.11 do 2.1.12                 

jede od 2.7.12 do 31.8.12               
600020 5:45 Pohled  Havlíčkův Brod X nejede od 23.12.11 do 2.1.12
600980 5:50 Dlouhá Ves  Havlíčkův Brod X nejede od 23.12.11 do 2.1.12            

nejede od 2.7.12 do 31.8.12              
840105 6:05 Račín  Žďár nad Sáz. S nejede 24.12.11
600290 6:13 žel.st.Přibyslav X
600290 6:20 Dvorek  Šlapánov X C m
840122 6:25 Nížkov  Žďár n/Sáz. X
840115 6:38 Velká Losenice  Hamry Žďár n/S. X
600980 6:45 Dlouhá Ves  Havlíčkův Brod X
600980 6:50 Dlouhá Ves  Havlíčkův Brod S nejede 24.12.11, 17.11.12
840105 6:50 Račín  Žďár n/Sáz. X
600290 6:57 Žižkovo Pole  Česká Bělá X
600020 7:17 Pohled  Havlíčkův Brod X
600320 7:20 Hřiště X C
600980 7:40 Č.Jablonná-zp. N
600980 8:15 Dlouhá Ves  Havlíčkův Brod X D
600300 9:15 Havl.Borová  Chotěboř X
600980 9:15 Č.Jablonná-zp. N
600290 9:20 Česká Bělá  Chotěboř k
840105 9:20 Ronov  V.Losenice Žďár n/S. + nejede 24.12.11
840105 9:25 Ronov  V.Losenice Žďár n/S. X
600300 9:30 Modlíkov  Havl.Borová N
840122 11:50 Nížkov  Poděšín X
840105 12:07 Račín  Žďár n/Sáz. + nejede 25.12.11
600980 12:30 Dlouhá Ves  Havlíčkův Brod N k
840105 12:30 V.Losenice  Račín Žďár n/S. X
600980 12:35 Dolní Jablonná  Č.Jablonná-zp. X C
600290 12:40 Dvorek  Šlapanov X C
840122 12:40 Nížkov  Žďár n/Sáz. X
840115 12:45 Velká Losenice  Hamry  Žďár n/S. X
600320 12:50 Hřiště X C
600300 12:55 Havl.Borová  Chotěboř X
600980 13:00 Dlouhá Ves  Havlíčkův Brod X
760592 13:10 Brzkov  Polná Dobronín X
linka č. odj.                             směr omezení
600020 13:15 Pohled  Havlíčkův Brod X
600290 13:20 Česká Bělá  Chotěboř X
600980 13:20 Hesov X
600320 13:51 Hesov X
600980 14:15 Dlouhá Ves  Havlíčkův Brod X
600320 14:25 Havl.Borová  Ždírec n/D. X
600980 15:15 Brzkov  Polná X
840115 15:25 Velká Losenice  Hamry  Žďár n/S. X
600290 15:28 žel.st.Přibyslav X
840122 15:30 Nížkov  Žďár n/Sáz. X
600290 15:32 Dvorek  Šlapánov X C m
600020 15:52 Pohled  Havlíčkův Brod X m nejede 31.12.11
840115 15:55 Hřiště  Přibyslav X
600290 16:05 žel.st.Přibyslav X C
600300 16:07 Havl.Borová  Chotěboř X m nejede 31.12.11
600980 16:15 Dlouhá Ves  Havlíčkův Brod X nejede 31.12.11
600290 16:25 Česká Bělá  Chotěboř X m nejede 31.12.11
840105 16:30 Velká Losenice  Račín  Žďár n/S. X
840105 16:30 Malá Losenice Račín  Žďár n/S. a nejede 24.12.11 a 31.12.2011
600290 17:15 Žižkovo Pole Česká Bělá N k
600980 17:15 Dlouhá Ves  Havlíčkův Brod N k
840115 17:20 Velká Losenice  Hamry  Žďár n/S. X
760592 17:45 Brzkov  Polná X
600980 17:45 Dlouhá Ves  Havlíčkův Brod X nejede 31.12.11
600290 17:53 žel.st.Přibyslav k
600290 18:18 žel.st.Přibyslav k
600290 18:25 Žižkovo Pole  Česká Bělá X nejede 31.12.11
840105 21:00 Račín  Žďár n/S.( jen v sudý týden) X nejede od 27.12.11 do 30.12.11
600980 22:10 Dlouhá Ves  Havlíčkův Brod X nejede 31.12.12
600980 22:25 Hesov  jede jen v sudý týden

ODJEZDY AUTOBUSŮ Z NÁMĚSTÍ V PŘIBYSLAVI                      
11. 12. 2011–8. 12. 2012 

Vysvětlivky:
X = jede jen v pracovní dny 
a = jezdí v S a +  
C = jede ve dnech školního vyučování

D = nejede od 23.12.11 do 2.1.12 
k = různá časová omezení podle jízd. řádu
m = jede od nádraží ČD v Přibyslavi 
N = jede v den prac. klidu před prac. dnem

S = jede jen v sob. 
+ = jede v N a ve státem 
uznaný svátek
   
 
   

Základní škola Přibyslav ozna-
muje, že ve dnech 20. ledna 
2012 od 13:00 do 17:00 hod. 
a 21. ledna 2012 od 9:00 do 
11:00 hod. se bude konat 
zápis do prvních tříd školní-
ho roku 2012/2013.
Zápis do prvních tříd je povinný pro všechny 

děti narozené v období od 1. září 2005 do 31. 

srpna 2006 a pro děti starší, jimž byl začátek 

školní docházky odložen. Za zápis zodpovídají 

rodiče nebo zákonný zástupce.

Novelizace zákona č. 561/2004 Sb. (školský 

zákon) umožňuje přijetí pětiletého dítě (na-

rozeného v období leden až červen školního 

roku, v němž dosáhne šestého roku věku) do 

1. ročníku základní školy, je-li přiměřeně tělesně 

i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný 

zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného 

v období od září do konce prosince je také do-

poručující vyjádření školského poradenského 

zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného 
od ledna do konce června jsou doporučující 
vyjádření školského poradenského zařízení 
a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zá-

konný zástupce.

K zápisu přinesou rodiče občanský průkaz 

a rodný list dítěte.  

Mgr. Luděk Ježek, ředitel ZŠ

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
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Vážení čtenáři,  
v tomto čísle občasníku se představuje první ze zařízení sociálních služeb, které poskytuje obča-
nům příspěvková organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu.
Je jím zařízení CENTUM PRO SENIORY – DENNÍ STACIONÁŘ, jde o ambulantní zařízení, které 
mimo široké palety různých aktivit zajišťuje pro své klienty dopravu do zařízení a zpět. Také na 
úhradu této služby mohou klienti využít příspěvek na péči. 

CENTRUM PRO SENIORY, STACIONÁŘ
Malý příklad ze života:
Máte doma blízkou osobu (babičku, dědečka), kteří po-
třebují podporu a pomoc přes den, ale všichni odjíždíte 
za zaměstnáním? Právě pro tu vaši babičku a dědečka 
je tato služba určena – ráno si s paní pečovatelkou od-
jede do denního stacionáře a odpoledne, když se vracíte 
z práce, se zase všichni sejdete doma. Vy jste v pohodě 
a klidní, že je o vaše blízké přes den dobře postaráno, 
no a babička či dědeček si v bezpečném a příjemném 
prostředí užívají komfortu služby, pobytu mezi svými vrs-
tevníky a spousty aktivit, které stacionář nabízí. 
V případě dotazů týkajících se  sociálních služeb se 
můžete osobně, telefonicky případně e-mailem obra-
cet na odbor sekretariátu MÚ Přibyslav, Jarmila Mál-
ková, tel. 569 430 816.

CENTRUM PRO SENIORY, STACIONÁŘ, Reynkova 
3789, Havlíčkův Brod je jedním ze zařízení příspěvkové 
organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu 
(SSM HB). V této bezbariérové budově je poskytována 
služba denní stacionář. Zařízení bylo otevřeno v prosinci 
roku 2007. Má kapacitu 20 klientů. Služba je poskyto-
vána v pracovních dnech (pondělí až pátek) v době od 
6:30 do 17:00. 

Služba denní stacionář je určena seniorům a osobám 
se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, slu-
chovým), kteří nemohou zůstávat sami doma, protože 
potřebují pomoc nebo podporu druhé osoby v sebe-
obslužných činnostech, a kteří chtějí část dne strávit ve 
společnosti svých vrstevníků. 

Klienti mohou docházet do zařízení denně nebo si mo-
hou vybrat jen některé dny v týdnu, podle svých potřeb 
a možností. K dopravě do zařízení mohou klienti využít 
službu – doprava s doprovodem pečovatelky. K pobytu 
v denním stacionáři klienti potřebují s sebou vhodné ob-
lečení, přezutí, kompenzační pomůcky a léky. V případě 

potřeby mohou klienti využít k odpočinku 12 lůžek ve 
třech pokojích, dále polohovací křesla a pomůcky usnad-
ňující pohyb (chodítka, invalidní vozíky). V zařízení se 
poskytuje stravování a pitný režim úměrně době pobytu. 
Po celou dobu pobytu poskytují pečovatelky klientům 
podporu při zvládání péče o vlastní osobu, při osobní 
hygieně, zajištění kontaktu se společenským prostředím.

Během dne jsou klientům nabízeny aktivizační pro-
gramy: trénování paměti, cvičení na židlích, procvičování 
jemné motoriky, malování, modelování, práce s vlnou, 
hraní společenských her (viz obrázek), čtení denního 
tisku nebo knih. Jedenkrát týdně probíhá společné pe-
čení, spojené s vlastní konzumací vyrobených dobrot. 
Klienti mohou sledovat televizi, fi lmy na DVD, poslou-
chat hudbu a k dispozici je také internet. Za příznivého 
počasí nabízíme vycházky do přilehlého parku či jen 
posezení v atriu. Klienti také využívají nabídky koncertů 
a dalších společenských akcí pořádaných v Domově pro 
seniory a výletů.

V útulné budově Centra pro seniory se při poskytování 
služby denní stacionář dbá na individuální přístup ke kli-
entům, na zajištění bezpečnosti a spokojenosti klientů. 
Tato služba napomáhá k tomu, aby klienti mohli zůstat 
žít ve svém přirozeném prostředí a žít i ve stáří důstojný 
a spokojený život.

Kontaktní údaje:
Drahozalová Miroslava, 
SSM HB denní stacionář
Tel: 569433757, 724079678
E-mail: drahozalova@ssmhb.cz
www.ssmhb.cz

Zprávy ze školy
Prosinec se v naší škole nesl již tradičně ve znamení 

vánočních příprav. Po škole vonělo vánoční cukro-

ví, žáci si vyzdobili třídy a chystali program na třídní 

besídky. Třída 9. B navštívila s mikulášským pro-

gramem děti v mateřské škole, důchodce v domě 

s pečovatelskou službou a radnici.

Školní družina uspořádala ve dnech 16. a 17. pro-

since vánoční prodejní výstavu s vystoupením dětí. 

Kroužek Otakárek zde nabízel ve své čajovně různé 

druhy čaje z vlastnoručně nasbíraných a usušených 

bylin a prodával výrobky s vánočními motivy.

Dne 21. 12. se uskutečnilo tradiční vánoční poseze-

ní zaměstnanců současných i bývalých, které potěšily 

svým pěveckým vystoupením děti ze školní družiny.

Závěrem mi dovolte, abych popřál všem zaměst-

nancům a žákům školy i všem občanům Přibyslavi 

mnoho zdraví, spokojenosti, osobních i pracovních 

úspěchů v roce 2012. Děkuji zároveň Městu Přibyslav 

a všem místním organizacím za přízeň v roce 2011 

a těším se na spolupráci i v roce následujícím.

Mgr. Luděk Ježek, ředitel ZŠ Přibyslav

J E ŠKODA BÝ T 
S A M A DOM A

Co je „mateřské centrum“? Odpověď pě-

tinásobné maminky a zakladatelky těchto 

center v ČR paní Kolínské zní: „Místo, 

které pomáhá maminkám vyjít z izolace, 

do které je dostala celodenní péče o děti, 

najdou tam přítelkyně, vzájemně si pomá-

hají.“ Maminky, nebuďte proto samy doma. 

KVC Harmonie vás zve do „Domečku“ 

v zahradě bývalé MŠ Tyršova  v Přibyslavi. 

Vytváříme pro rodiče z Přibyslavi a okolí 

a pro jejich děti prostor, kde se mohou 

vzájemně setkávat, získat nové kamarády 

i předávat zkušenosti. Scházíme se každé 

pondělí a středu od 9:00 do 11:00.

Za maminky a děti 
z KVC Harmonie Petra Pejzlová 

  Klienti Centra pro seniory v Havlíčkově Brodě
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Vánoční výstava
V sobotu 3. 12. 2011 proběhla ve Starém špitále 

vánoční prodejní výstava.

Dýchla na nás atmosféra Vánoc, pohody a dob-

ré mysli. Výstavu navštívilo 19 prodejců z okolí 

Přibyslavi. Nabídli ke koupi keramiku, textil, knihy, 

hračky, šperky, sušené vazby, vánoční ozdoby a 

další pěkné zboží. Návštěvník nemohl přehléd-

nout výrobky šikovných maminek z Harmonie. 

Pro nejmenší návštěvníky byly připraveny dílničky, 

kde si s maminkami z Harmonie vytvořily svícen 

z jablíčka nebo ozdoby ze slaného těsta. 

Součástí výstavy bylo příjemné posezení u ob-

čerstvení. Maminky připravily cukroví, chlebíčky, 

kávu, horkou griotku, vánoční pečený čaj a pro 

malé jedlíky párek v rohlíku.

Tato akce je uskutečněná díky ochotě maminek, 

kterým patří velké poděkování.

                           Petra Pejzlová KVC HARMONIE

Christus mansionem benedicat
Do okruhu vánočních svátků patří slavnost Zjevení Páně. Zjevení Pána 

Ježíše Krista je mnohotvárné tajemství. Latinská tradice jej spojuje 

s návštěvou mudrců u Dítěte Ježíše v Betlémě, a vykládá jej tedy 

především jako zjevení Izraelského Mesiáše pohanským národům. 

Božská láska, vtělená v Kristu, je základním a univerzálním zákonem 

stvoření. Bůh z lásky tvoří svět a zvláště to platí o člověku, kterého Bůh 

stvořil ke svému obrazu. Proto lidé i celé národy hledají Boha. Mudrci 

jsou toho dokladem. 

Svátek Zjevení Páně je svým obsahem téměř totožný se svátkem Na-

rození Páně. V obou jde o to, že se Bůh zjevuje jako člověk, dokonce 

jako právě narozené dítě. K tomuto dítěti nejprve přiběhnou prostí 

pastýři, kteří slyší jásající anděly ohlašující narození Spasitele. Pastýři 

přicházejí pohnuti silou vycházející z jejich srdce. K témuž dítěti později 

dorazí i králové-mudrci, kteří z pohybu a postavení hvězd vyrozumí, že se narodí velký král, a to v Izraeli. 

Jsou to cizinci a jinověrci. Je úsměvné, jak tito vzdělaní mužové, dnes bychom řekli intelektuálové, přijdou 

později než prostí pastýři. Je tu skryto jakési ponaučení. Cesta rozumu může vést k setkání člověka s Bohem, 

ale je složitá a dlouhá, protože vede všemi možnými oklikami pochyb. Cesta srdce je daleko přímější, ale 

vyžaduje, aby srdce bylo citlivé a vnímavé.

V evangeliu sv. Matouše stojí: „Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci 

(mágové) od východu se objevili v Jeruzalémě... Vešli do domu; padli na zem, klaněli se mu a obětovali 

přinesené dary – zlato, kadidlo a myrhu.“ Nikde se v Písmu neuvádí počet mudrců, natož jejich jména. 

Ve výkladu starokřesťanského prostředí kolísal jejich počet. Teprve později se ustálil na třech, počtu odvo-

zeném pravděpodobně ze tří darů. K záměně mudrců za krále došlo ve středověku.

Při bohoslužbách se v tento den žehná voda, kadidlo, předměty ze zlata a křída. V některých oblastech 

je zvykem žehnat příbytky – kropit požehnanou vodou, vykuřovat kadidlem a dveře označovat křídou 

a písmeny s třemi křížky (nejsou to tři plus) K † M † B † (příp. C † M † B †, nebo † C † M † B), za kterými 

následuje letopočet. Lidová zbožnost chápe tři písmena jako akronym, tedy zkratky pozdně legendárních 

jmen tří králů Kašpara, Melichara a Baltazara. Spíše jde však o zkratky věty latinsky znějící Christus 
mansionem benedicat („Kristus ať žehná (tento) příbytek“). Tyto znaky žehnání mají chránit dům a zvláště 

pak obyvatele domu před náporem nepřítele.  

Mudrci od východu projevili svými dary víru v Ježíšovo božství. Přišli, aby spatřili  novorozeného krále, 

a nalezli chudé bezmocné dítě. Ale ve světle víry poznali, že je to Syn Boží. Bože, Otče našeho Pána Ježíše 

Krista, shlédni na nás a požehnej nám, když křídou označujeme své domy znamením kříže, a chraň nás po 

celý rok 2012. P. Zdeněk Kubeš, farář

Středisko GOLIATH Přibyslav
Peklo 2011
V pondělí 5. prosince 2011 bylo v přibyslavském podzemí doslova Peklo. Vítáni byli všichni, obzvláště ti 

zlobiví. Odvážných dětí nakonec přišlo více než 200 a dospělí se se svou 150 hlavou účastí také nenechali 

zahanbit. Někteří si s čerty dokonce mohli zahrát karty. Protože se ale nenašel nikdo, kdo by uměl hrát 

pekelný mariáš, poslali čerti zase všechny hezky pryč. V nebi pak na děti čekala sladká (někdy i trochu méně 

sladká) odměna.

Děkujeme KZM Přibyslav, všem spolkům, organizacím, ochotníkům a jednotlivců, kteří se zapojili do 

dění a příprav kolem Pekla, velmi nám tím pomohli. Těšíme se na spolupráci v příštím roce.

Registrace 2012
Nadšenci a příznivci skautingu POZOR!!! Registrace nových, stávajících i staronových členů pro 

následující kalendářní rok do konce ledna 2012. Členský příspěvek je 300 Kč na 1 rok za jednu osobu nebo 

350 Kč pro ty, kteří chtějí odebírat skautský časopis jim odpovídající věkové kategorie. V případě zájmu stačí 

kontaktovat některé ze současných dospělých členů střediska, případně se obrátit na vedoucí střediska 

– Helena Hrnčířová (mobil 777 263 045, vedoucistrediska@

skautgoliath.cz).

PF 2012
Děkujeme každému jednotlivci i organizaci, kteří nás v roce 2011 

podpořili slovně, materiálně i fi nančně a kteří nám bez rozpaků 

podali pomocnou ruku během našich aktivit.

Do roku 2012 přejeme všem lidem dostatek zdraví, štěstí, dobré 

vůle a alespoň jeden krásný prožitek denně.

Helena Hrnčířová, vedoucí střediska

  Peklo v přibyslavském podzemí
 Skautská novoročenka s dávkou štěstí pro všechny účely 
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 Pohodu vánočního setkání na radnici vyrušila 
snad jen postava tajemné Lucky

Co připravuje SPCCH 
ČR – ZO Přibyslav na 
rok 2012
Nejprve nám dovolte, abychom Vám všem doda-

tečně popřáli šťastné vykročení do roku 2012. Rádi 

bychom se pár větami vrátili do prosince roku loň-

ského. V tomto měsíci jsme uspořádali dvě akce. 

Jednu ve velkém sále přibyslavské radnice, kde jsme 

prožili hezké odpoledne s vánoční poezií našich 

významných českých básníků. Nejeden posluchač 

si při recitaci paní V. Schusterové zavzpomínal na 

své dětství a na školní léta. Dokonce nás navštívila 

i Lucie. U voňavé vánočky jsme si promítli staré 

fi lmové záběry, které v letech 1925–1948 pořídil 

místní živnostník, drogista pan Kyrášek. Tato akce 

proběhla za vydatné spolupráce Kulturního zaří-

zení města Přibyslav. O zdárné promítání a hezké 

vzpomínání se zasloužil pan P. Štefáček a paní 

A. Šauerová. Zároveň se probíral plán akcí, které 

máme v roce 2012 před sebou. V tomto roce se 

nám zdárně prohloubila spolupráce s již zmíněným 

KZMP. Všichni pracovníci nám vyšli natolik ochotně 

vstříc, že jsme se rozhodli pořádat alespoň jednou 

za čtvrt roku společné akce v příjemném prostředí 

kulturního domu. Ve čtvrtek 15. prosince jsme ještě 

absolvovali společný výlet do Hlinska, který se nám 

vydařil. 

Ale teď již k akcím, které nás v nejbližší době če-

kají. Ve čtvrtek 26. ledna ve14:30 hodin, proběhne 

první společná akce s KZMP v roce 2012 v kulturním 

domě pro naše členy – pěvecká soutěž „Karaoke – 
O Přibyslavského skřivana“. Víte co je to karaoke? 

V současnosti se stává stále žádanějším způsobem 

zábavy. Je to zpívání českých, slovenských, po-

případě anglických písniček na nezpívanou verzi 

skladby. Na plátně Vám běží hudební klip s textem, 

který se zabarví vždy v okamžiku, když máte zpívat 

vy. V zahraničí je karaoke už dlouhodobě oblíbená 

a žádaná show. Takže tato soutěž proběhne u nás 

v Přibyslavi poprvé. Ve čtvrtek 16. února se mohou 

naši členové těšit na masopustní karneval. O dal-

ších akcích, které máme naplánované, se budete 

během roku průběžně dovídat na stránkách Přiby-

slavského občasníku nebo v naší vývěsce.

jménem SPCCH ČR – ZO Přibyslav
Věra Schusterová

BL AHOPŘ ÁNÍ A INFORMACE 
Z KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ MĚSTA PŘIBYSLAV 
Milí návštěvníci, příznivci a čtenáři, malí i velcí,

jménem kolektivu zaměstnanců KZM Přibyslav – městské knihovny, informačního centra a městského mu-

zea a kulturního domu – Vám přeji příjemné a poklidné povánoční dny. Každému z Vás alespoň jedno 

splněné přání a šťastný vstup do nového roku 2012, plného zdraví.

V příštím roce pro Vás chystáme několik překvapení. Třeba v knihovně, ať už v podobě hracích kufří-

ků, které budeme zapůjčovat domů na průkazky dospělých, nebo zakoupení elektronické čtečky ke čtení 

elektronických knih. Zmiňované hrací kufříky obsahují nejrůznější zábavné a společenské hry, které zabaví 

nejen partu kamarádů, ale i celou rodinu.

Dále jsme pro Vás přichystali akci „Rodiče čtou dětem“, která bude probíhat alespoň jednou za měsíc 

v dětském oddělení knihovny, v čase od 16:00–17:00 hod. Poprvé se sejdeme již ve středu 11. ledna 2012.

Další akce s názvem „BESEDĚNÍ“ by mělo probíhat alespoň 4x do roka. Chtěli bychom uspořádat zají-

mavé besedy s méně známými spisovateli (krajovými), cestovateli a jinými odborníky. V dostatečném před-

stihu budete informování v aktuálním Přibyslavském občasníku a na plakátovacích plochách. 

Chtěli bychom obnovit alespoň 2x do roka „AUTORSKÉ ČTENÍ“ se známým současným spisovatelem. 

Opět budete v předstihu informováni.

V souvislosti s posledními dvěma akcemi Vás vyzývám, abyste nás kontaktovali se svým přáním či tipem 

na konkrétního spisovatele, cestovatele, odborníka atd.

V současné době jsou v knihovně k dispozici anketní lístky, jejichž vyplněním se zařazujete do slosování 

o knižní ceny. Anketu vypsala Pedagogická knihovna J. A. Komenského – SUK. Mimo vyplnění osobních 

údajů zde můžete odpovědět na dobrovolnou anketní otázku „Kterého ilustrátora máte nejraději?“. Anketa 

trvá až do 16. 3. 2012.

V městském muzeu se připravuje nová jarní výstava „O NEJKRÁSNĚJŠÍ VAJÍČKO“, výstava obrazů 

a mnoho dalších, které obohatí stálou expozici, tradičně otevřenou na zahájení turistické sezóny v květnu 

roku 2012. Informační centrum se bude snažit pro tuto příležitost rozšířit svoji nabídku o nové propagační 

materiály. 

Kulturní dům na letošní rok plánuje – jako každoročně – mnoho zajímavých programů. Doufáme, že si 

z nich vyberete ten, který Vás osloví a potěší. Lednové akce naleznete v přehledu KZMP.

A na závěr Vám tradičně představím tři nové knižní titu-
ly.

Prvním je historický román STRASTIPLNÉ PENÍZE 
PANÍ DARCYOVÉ, od současné britské autorky Elizabe-
th Astonové. Čeští čtenáři se s touto autorkou setkali již 
v dílech Dcery pana Darcyho a Slečna Darcyová se ne-
vzdává. Tato kniha je její třetí v pořadí. Autorka ve svých 
knihách, jež v rámci žánru sklízejí značné uznání literární 
kritiky, obohatila autentické historické prostředí o prvky 
dobrodružství a romantiky.

Druhá novinka s názvem KOBOLD od Radky Dene-
markové je dvojromán. Dva příběhy v jedné knize jsou 
jako dva živly – voda a oheň. Je to kniha o podobách 
neudolatelné lásky a rafi novaného násilí. O tom, jak lid-
skou existenci předurčuje rodina, do které jsme vrozeni, 
či ideo logie, v níž se namočíme. O společnosti okoralé 
dovnitř i k okrajům, ke všem „slabším“, vnímavým. Muka 
těchto postav jsou chorobami naší doby. 

Třetí knihu vřele doporučuji! Velmi čtivě ji napsal Mi-
lan Lasica a nese název O LIDECH A LIDECH. Dovolte 
mi krátký úryvek.

„Dnes v éře mobilů je to už jiné. Ale v časech, kdy 
existovaly jen pevné linky, jsem měl k telefonování vy-

hraněný vztah. Vyznačoval se tím, že když mi zazvonil 
telefon pozdě večer nebo brzo ráno, vždycky jsem se 
lekl. Ne že bych neměl čisté svědomí, ale nevím proč, při 
zvonění telefonu v tak nezvyklém čase se mě zmocnil, jak 
praví básníci, jakýsi divný nepokoj. Jinými slovy – strach. 
Kdo může volat pozdě večer, nebo brzy ráno? Jen ten, 
který vám chce zvěstovat nepříjemnou zprávu. Ukradli 
vám auto. Máte vytopený sklep. Infl ace stoupla na se-
dmdesát procent. Vaše banka zbankrotovala. Mária 
J. žádá zvýšené alimenty. To jsou zprávy, které šokují. 
Člověk vyskočí z postele a chce jednat. Kdyby zazvonil 
telefon ráno o páté a seriózní hlas vám oznámil, že dvě 
třetiny obyvatelstva zeměkoule žijí pod hranicí bídy nebo 
že každá pátá žena na Slovensku je týraná, určitě byste 
kvůli tomu nevyskakovali z postele. Zejména když vaše 
žena leží vedle vás a není pátá, jak zjistíte jednoduchým 
rozpočítáváním. Pokud nemáte doma harém, můžete 
klidně spát dál. Pokud máte harém, nevlastněte víc než 
čtyři manželky.“

Ve zdraví a v novém roce 2012 se těšíme na viděnou!
za KZMP Andrea Slaninová
Městská knihovna Přibyslav

Milá paní ředitelko, 

děkujeme Vám za velmi milé přijetí u Vás v Přiby-

slavi. Příjemné prostředí, milí, ochotní a vstřícní 

pořadatelé, skvělá zvuková a osvětlovací technika, 

odborný přístup Vašeho vedoucího KD pana P. Šte-

fáčka, krásná výzdoba .... prostě skvělá Divadelní 

Přibyslav! Ani se nám nechtělo domů.

Již v těchto týdnech zkoušíme novou hru, kterou 

uvedeme na jaře v příštím roce. Jestli budete mít 

zájem, rádi k vám přijedeme sehrát nové předsta-

vení.

Milí přibyslavští přátelé,

náš spolek vám všem přeje zdraví, štěstí, pohodu 

v roce nadcházejícím, a ať jsou pořádané akce v Při-

byslavi (kterých je v KD neskutečné množství na tak 

malé město) v novém roce hojně navštěvovány 

a váš krásný divadelní sál je neustále plný spoko-

jených diváků. 

Za divadelní spolek AJeTo! Počátky    
Jana Kráslová 

AJeTo POČÁTKY – DÍKY VÁM, PŘ ÁTELÉ
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 Čekání na rychlík s betlémským světlem na přibyslavském nádraží

BETLÉMSKÉ SVĚTLO V PŘIBYSLAVI
Symbol Vánoc přivezli dne 16. 12. 2011 v 7:43 hodin skauti rychlíkem č. 672 z Brna také do Přibyslavi, kde 

jej převzali místní skauti a přenesli jej do kostela Narození sv. Jana Křtitele, kde bude k dispozici po dobu 

vánočních svátků. Ještě týž den skauti společně s dobrovolníky betlémské světlo roznášeli po Přibyslavi. 

Při uchovávání světla ve svých domovech nikdy nesmíme zapomenout na dodržování zásad a bezpečnosti 

proti možnému vzniku požáru.

Tradice šíření betlémského světla začala v roce 1986 v Rakousku jako sbírka, kterou na pomoc postiženým 

dětem uspořádal linecký rozhlas. K nám do Čech se dostala po pádu komunismu v roce 1989 a od té doby 

zájem o betlémské světlo mezi lidmi každým rokem roste. Motto letošního rozvážení betlémského světla 

zní: 

„Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo.“
Betlémské světlo má i své ofi ciální webové stránky:  www.betlemskesvetlo.cz

Michael Omes

Thálie navštívila 
Přibyslav
Divadelní Přibyslav jsem až do loňského 13. listo-

padu znala jen z doslechu, vždy mě však nepřestá-

valo udivovat, kolik ochotnických souborů v našem 

blízkém okolí působí. Po shlédnutí jednoaktovek 

Hlupáci a šprýmaři jsem věděla, že se za rok v Přiby-

slavi opět ukáži. Netušila jsem, že hned letos zahá-

jím návštěvu přehlídky ve „velkém stylu“. Zakoupila 

jsem si totiž permanentku a podařilo se mi navštívit 

5 her z bohatého programu. Co do nasazení a vý-

konu účinkujících se jevila jedna lepší než druhá, 

avšak přece jen největším zážitkem pro mé smysly 

byl klasický kus Sen noci svatojánské. Jako Chotě-

bořáka mě zamrzela nízká účast na představení DS 

Schod, možná to způsobila paralelně konaná cesto-

vatelská beseda, těžko posoudit. Také jsem využila 

služeb půjčovny kostýmů a tím nečekaně pronikla 

do zákulisí kulturního domu. Musím uznat, že zá-

zemí na takové úrovni se jen tak nikde nevidí. Závě-

rem chci vyjádřit obdiv nejen všem ochotníkům, ale 

především těm, kteří na úkor svého volného času, 

v tak malém počtu,  dokáží bezproblémově zorgani-

zovat a zaštítit celou přehlídku – všem pracovníkům 

Kulturního zařízení města Přibyslav. Přibyslavští, 

příští rok neseďte doma a jděte se pobavit, mnohdy 

ani netušíte, o co vše přicházíte! Těším se v roce 

2012 na viděnou.

Markéta Kadlecová, Chotěboř 

Přibyslavský čtvrtletník završil 10. ročník.
Vyšlo čtvrté číslo Přibyslavského čtvrtletníku, které uzavírá ročník 2011. Tento ročník je v celé řadě, kterou 

město Přibyslav vydává  od roku 2001 již desátým. V tomto desetiletí Přibyslavský čtvrtletník nevycházel 

pouze v roce 2008, kdy ukončila činnost původní redakční rada pod vedením pana Oldřicha Málka, který 

ze zdravotních důvodů redigování tohoto nadčasového periodika ukončil. Během tohoto roku se podařilo 

najít nové ochotné lidi, kteří by ve vydávání pokračovali. Nyní už má nová redakční rada na kontě 3 ročníky 

populárně-odborného časopisu, který se svým obsahem orientuje na kulturu, historii a přírodu na Přiby-

slavsku. Aktuálně vydané zimní číslo je laděno vánočně a nabízí zajímavé čtení. 

Z obsahu zimního čísla:
Pohádka o nedočkavé mouše a hodném sedlákovi 

/ P. Bezděčka
Tenkrát o Vánocích / R. Ročková
O dobrých skutcích / P. Bezděčka
O pověstech z dolů stříbrnohorských / J. Havlíček
Pověst o stříbrném koni / P. Bezděčka
Vzpomínka na PhDr. Oldřicha Málka / Z. Pátek
O zásluhách i poklescích pohledských abatyší / 

M. Bořilová
Prof. Jan Filip – osobnost a dílo / T. Jajtner
Uranové zrudnění mezi Stříbrnými Horami a Sim-

tany / J. Havlíček
Mravenci Přibyslavi a okolí  / P. Bezděčka & K. Bez-
děčková
O kaprech nejen vánočních  / P. Bezděčka         

Michael Omes, 
člen redakční rady Přibyslavského čtvrtletníku

Příspěvek 
do Přibyslavského 
občasníku, 
O plesích – psáno 
jak to de.
 

Co je ples? Je to asi o místě, v čase a o proč. Proč? 

Vyjádřím, chci se hejbat a ne sám, s někým milým, 

v nějakým společenství, kde jsme si blízcí, kde nás 

spojuje láska k životu, k pohybu. Ten pohyb, to 

jsou kroky a fi ygury (nevím jaké í, tak si vyberte). 

Ty kroky, kultivované kroky s hudbou, to je tanec. 

A tanec, to je ten nejkrásnější sport, kde se spojuje 

a spolupracuje tělo a duch člověčí, srovnatelný 

snad jen s plaváním v živé přírodní vodě. Tanec 

provádíme buď v soukromí, a nebo s veřejností, je 

to buď taneční zábava a nebo PLES!

A ten nejbližší ples by měl dopadnout v městě 

Přibyslavě třetí sobotu v měsíci lednu, přesněji 

21. 1. 2012 v sokolovně přibyslavské, pod názvem 

„Šatlava ples“, pod patronací atd, 5. farní.

 Lukáš Sejkora
 

Prosíme o účast a podporu a hlavně bavte se 
nám.
 
Ahoj a Ámen
 
Výtěžek z tomboly bude věnován Rádiu Proglas.
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CO BYLO, CO  JE A CO MOŽNÁ BUDE…

V letošním roce se uskutečnil 23.–24. 9. 2011 v Při-

byslavi 2. ročník festivalu Fše fest. V tomto článku 

se neodhodlám obšírně rozepisovat o tom, jaký 

program byl pro letošní návštěvníky připraven 

nebo jaký měl či neměl festival úspěch. Případné 

zájemce mohu odkázat na naše internetové stránky 

www.fsefest.webnode.cz. Píšu tento článek, abych 

poukázala na určité věci, které pramení z mých po-

citů a dojmů. 

Rozhodla jsem se pro zveřejnění svých názorů 

s odstupem času, neboť jsem potřebovala se více 

zorientovat ve svých pocitech, které jsem získala 

při přípravách festivalu, pak také během festivalu 

samotného i po něm. 

Dominující pocit, který mě provázel během 

celého festivalu, byla radost. Radost z organizač-

ního týmu, který připravoval festival s nadšením, 

z dobrovolníků, kteří se učili a ochotně pomáhali 

s naprostou lehkostí, ze všech účinkujících, kteří se 

snažili ze sebe vydat maximum. Radost jsem také 

pociťovala z prostoru, který na mne přenášel pří-

jemnou atmosféru, a samozřejmě z každé osoby, 

která festival navštívila. Ale bohužel při pomyšlení 

na návštěvnost festivalu se v mém nitru také pro-

bouzí zklamání…

Komplikace z minulého roku chápu jako zkoušku 

počasí, kvůli kterému se nemohly uskutečnit ně-

které kategorie programu – např. lanové aktivity. 

I celková příprava festivalu pro nás byla v mnoha 

ohledech náročnější. V letošním roce se pro mě 

stalo zkouškou to, abych dokázala „unést“ menší 

účast, která bohužel přetrvávala během celého fes-

tivalu, s výjimkou sobotní DnB párty v klubu Milky 

Way. Jsem si vědoma toho, že mnoho lidí se chtělo 

zúčastnit, ale z různých důvodů pak nemohlo dora-

zit. Ovšem to, co mě trápí nejvíce (snad to jsou jen 

mé vytvořené domněnky), je, že většina obyvatel 

v Přibyslavi není ani ochotna přečíst si program, 

který jsme pro ně vytvořili. 

Již od 1. ročníku je naší snahou, aby byl festival 

byl přístupný co nejvíce lidem různého věku, a to 

i z pohledu ekonomického (fi nanční nenáročnost). 

Proto festival utváříme různorodě, aby ho mohla 

navštívit mládež, dospělí i celé rodiny. Letos byl 

program, alespoň se domnívám, velmi rozmanitý 

a pestrý. Ano, připouštím si, že někdo takovýto druh 

kulturního vyžití nevyhledává, avšak posuďte sami, 

kolik energie jste – anebo alespoň někteří z vás – vy-

naložili na to, abyste alespoň nahlédli do programu 

či jinou cestou dali festivalu nějakou šanci…

VAROVÁNÍ PŘED PRAKTIKAMI JEDNÉ 
REALITNÍ KANCELÁŘE

V polovině září letošního roku byla v televizi uváděna 

reportáž o jedné realitní kanceláři, která se dopouští 

podvodů na seniorech při prodeji nemovitostí.

Stejné události se přihodily i mně. V dubnu 

letošního roku, kdy jsem nemohl mít, mimo jiné 

vzhledem k mému věku, ani tušení o tom, že se na 

našem trhu pohybují podobné realitní kanceláře, 

jsem uzavřel smlouvu o zprostředkování prodeje 

mého družstevního bytu s realitní kanceláří Realty 

Center Limited. Tato realitní kancelář v našem státě 

funguje jako organizační složka společnosti, založené 

ve Velké Británii, a prostřednictvím její vedoucí paní 

Jirkové zde provádí činnost, kterou nelze označit jinak 

než jako nekalou, což je ale jen velmi jemné označení 

pro podvodné jednání. Tuto činnost uskutečňuje 

prostřednictvím svých makléřů. Já jsem v daném 

případě skočil na lep makléři této fi rmy panu Martinu 

Grödlovi z Přibyslavi. Samozřejmě nevím, do jaké 

míry je právě on zasvěcen do těchto nekalých praktik, 

nicméně byl to právě on, kdo se mnou smlouvu 

podepsal a komu jsem předával provizi.

Protože jsem zároveň jiný družstevní byt kupoval, 

bylo jednoduché peníze, které jsem utržil, ale fyzicky 

nikdy neměl k dispozici, převést na účet člověka, od 

něhož jsem byt kupoval. Částečně se to povedlo, ale 

to jen díky úschově u advokáta. Částku 160.000 Kč mi 

tato realitní kancelář dodnes zadržuje a paní Jirková 

s až směšnými výmluvami tvrdí, tu že ji poslala, tu že 

nemá moje číslo účtu, ač ho ve skutečnosti má několik 

měsíců, tu že není v kanceláři a tak podobně.

Teprve dnes jsem se dozvěděl, že před několika 

měsíci probíhalo insolvenční řízení, a tak mám neblahý 

dojem, že jsem o svoje peníze přišel a že moje pokusy 

domoci se jich pomocí žaloby a trestního oznámení, 

budou nakonec marné. Marné proto, že tato realitní 

kancelář patrně nemá u nás žádný majetek. A tak 

jediným zadostiučiněním pro mě patrně bude to, že 

nikdo další po přečtení tohoto článku již této realitní 

kanceláři nenaletí.

Josef Navrátil, Havlíčkův Brod

Ráda bych teď také věnovala pár slov rodinám, pře-

devším rodičům s dětmi. 

Osobně si myslím, že jsou rodiče pro své děti tím 

nejsilnějším impulzem, který jim napomáhá k tomu, 

aby nalezly cestu ke svému rozvoji a hledání sebe 

sama. Tento rozvoj jím může být zprostředkován 

různými kreativními činnostmi a zkušenostmi, které 

lze zažít i na našem festivalu. Je to jen (bohužel) na 

rodičích, zda svým dětem umožní kontakt s těmito 

činnostmi, zkušenostmi, se zážitky, jež lze zažít i na 

našem festivalu. Je zřejmé, že děti se nemohou se-

brat a jít na festival (pokud je o něm vůbec někdo 

obeznámí) a zkusit si např. výtvarný workshop 

nebo shlédnout loutkové divadlo…

Ještě mi jen dovolte v krátkosti vám představit 

festival Fše fest. Píšu představit, protože i když je 

jeho myšlenka daná již od začátku, tak mi přijde, že 

mnoho lidí jeho pravý smysl stále nezná. Tak tedy, 

festival je určitou podporou: podpora pro mladé či 

začínající lidi, kteří chtějí zkusit něco nového, předat 

něco svého dál či se na něčem podílet. Sami si přece 

přejeme, aby se lidé co nejvíce kultivovali. Nestačí jen 

o tom neustále mluvit, věřím, že i samotná podpora 

v podobě podílení se na něčem udělá mnoho.

Na závěr bych chtěla zmínit, že přes to všechno byl 

pro mě festival velikým potěšením a další motivací. 

Budoucnost festivalu je ale zatím ve hvězdách… 

Atmosféra, která se nesla festivalem, byla vskutku 

v duchu rodinném a byla mi příjemným společní-

kem. Všem, kdo k této chvíli přispěli, děkuji! 

Festival vznikl za fi nanční podpory nadace 
O2 – Think Big. 

Děkujeme dalším sponzorům: město Přibyslav, 
Fenomen multimedia a. s., Milky way D.C., 
farnost Přibyslav, Janáček-ART technologies. 

KZMP děkujeme za materiální pomoc. 

Všem, komu náš „dík“ patří, mnohokrát DĚKUJEME! 

Za organizační tým 

Lenka Bukovská

Festival 

Omluva
Touto cestou se velice omlouváme celé rodině Ne-

jedlých. V prosincovém čísle došlo k neúmyslné zá-

měně jména – místo správného Josef Nejedlý, bylo 

s politováním chybně uvedeno Josef Veselý. 

Redakce Přibyslavského občasníku

Josef NejedlýJosef Nejedlý
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PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2011 – CELKOVÉ VÝSLEDKY PO DVANÁCTI DISCIPLINÁCH
MUŽI Body 

celkem
Body 

ze dvou 
nejslabších 

disciplin

Body celkově 
- po odečtu 

dvou 
nejslabších 

disc.

Pořadí Kuželky Míčový 
víceboj

Silový 
trojboj

Přespolní 
běh

Běh do 
vrchu

Cyklistika Duatlon Plavání Brzkovák Vrhačský 
trojboj

Střelba Šipky

příjmení jméno MIN 1 MIN 2 body body body body body body body body body body body body
Šubrt Petr 905,10 0,00 22,73 882,37 1 86,42 22,73 0,00 97,38 87,72 100,00 100,00 100,00 91,44 63,88 79,14 76,39

Kvarda František 820,56 0,00 31,82 788,74 2 69,14 31,82 65,41 84,73 74,63 0,00 85,49 73,41 72,33 71,51 92,09 100,00

Vábek st. Jaroslav 864,99 41,59 50,00 773,40 3 90,12 50,00 41,59 88,72 74,63 90,18 88,98 52,26 81,1 64,44 71,94 71,03

Plachta Marek 808,66 0,00 53,64 755,02 4 97,53 54,55 85,32 53,64 69,44 86,25 72,29 0,00 75,04 74,03 68,35 72,22

Dubský Miroslav 729,34 0,00 0,00 729,34 5 75,31 100,00 31,59 77,41 76,92 77,52 81,05 0,00 67,29 68,87 73,38 0,00

Holcman František 678,70 0,00 0,00 678,70 6 100,00 50,00 44,22 0,00 60,24 78,05 0,00 0,00 63,30 84,28 100,00 98,61

Moštěk Josef 668,32 0,00 0,00 668,32 7 50,62 77,27 100,00 72,11 63,29 0,00 0,00 0,00 56,28 72,06 91,37 85,32

Kubát Jiří 657,02 0,00 0,00 657,02 8 70,37 45,45 62,41 78,72 39,68 0,00 0,00 63,79 59,69 68,48 79,14 89,29

Zach Vladimír 461,50 0,00 0,00 461,50 9 0,00 86,36 36,69 81,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,58 86,33 97,42

Loužecký st. Petr 393,16 0,00 0,00 393,16 10 83,95 45,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,54 97,12 87,10

Moštěk Jan 374,58 0,00 0,00 374,58 11 100,00 45,45 73,53 78,68 76,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Moravec Jaroslav 364,60 0,00 0,00 364,60 12 0,00 0,00 0,00 88,04 0,00 94,19 97,57 0,00 84,80 0,00 0,00 0,00

Dolák Vladimír 291,88 0,00 0,00 291,88 13 72,84 54,55 39,62 72,79 52,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ondráček Ladislav 223,82 0,00 0,00 223,82 14 0,00 0,00 47,32 94,53 81,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Matějka Zdeněk 206,73 0,00 0,00 206,73 15 71,60 45,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,68

Špička Jakub 200,00 0,00 0,00 200,00 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Moravec Vojtěch 185,65 0,00 0,00 185,65 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,20 0,00 90,45 0,00 0,00 0,00

Bezchleba Petr 183,39 0,00 0,00 183,39 18 0,00 0,00 0,00 92,48 90,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jána Lubomír 180,45 0,00 0,00 180,45 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,45 0,00 0,00 87,00 0,00 0,00 0,00

Mach Martin 172,07 0,00 0,00 172,07 20 0,00 0,00 0,00 87,32 84,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Matějka Luboš 162,10 0,00 0,00 162,10 21 37,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,99 66,07

Zídek František 157,01 0,00 0,00 157,01 22 72,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,17 0,00

Loužecký ml. Petr 147,94 0,00 0,00 147,94 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,23 0,00 61,71

Moštěk Petr 137,65 0,00 0,00 137,65 24 87,65 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Čech Adam 100,00 0,00 0,00 100,00 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hulák Petr 100,00 0,00 0,00 100,00 26 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Šimek František 100,00 0,00 0,00 100,00 27 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tachovský Lubomír 100,00 0,00 0,00 100,00 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

Uchytil Vojtěch 97,82 0,00 0,00 97,82 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zach st. Vladimír 92,63 0,00 0,00 92,63 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,63 0,00 0,00

Jánoška Ivan 89,29 0,00 0,00 89,29 31 0,00 0,00 0,00 0,00 89,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dubský Roman 88,51 0,00 0,00 88,51 32 0,00 0,00 0,00 88,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ledvinka Josef 87,68 0,00 0,00 87,68 33 0,00 0,00 0,00 87,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Čepl Miroslav 81,61 0,00 0,00 81,61 34 0,00 0,00 81,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wasserbauer Vít 81,51 0,00 0,00 81,51 35 0,00 0,00 81,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bradáč Alois 73,32 0,00 0,00 73,32 36 0,00 0,00 0,00 73,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Loužecký Richard 72,57 0,00 0,00 72,57 37 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,24 0,00 0,00

Krčál Karel 71,35 0,00 0,00 71,35 38 0,00 0,00 0,00 71,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hanák Petr 67,17 0,00 0,00 67,17 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Novotný Lukáš 64,25 0,00 0,00 64,25 40 0,00 0,00 64,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pospíšil Miloslav 59,09 0,00 0,00 59,09 41 0,00 59,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Loužecký Filip 43,18 0,00 0,00 43,18 42 14,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,37 0,00 0,00

ŽENY Body 
celkem

Body 
ze dvou 

nejslabších 
disciplin

Body celkově 
- po odečtu 

dvou nejslab-
ších disc.

Pořadí Kuželky Míčový 
víceboj

Silový 
trojboj

Přespolní 
běh

Běh do 
vrchu

Cyklistika Duatlon Plavání Brzkovák Vrhačský 
trojboj

Střelba Šipky

příjmení jméno MIN 1 MIN 2 body body body body body body body body body body body body
Šubrtová Lucie 842,60 0,00 0,00 842,60 1 100,00 85,71 0,00 77,88 62,14 84,28 100,00 100,00 78,76 72,32 0,00 81,51

Sedláková Lenka 699,26 0,00 0,00 699,26 2 78,65 57,14 0,00 68,43 52,03 61,39 0,00 90,82 64,45 61,64 100,00 64,71

Kubátová Michaela 689,28 0,00 0,00 689,28 3 94,38 78,57 100,00 83,77 65,98 0,00 0,00 85,85 0,00 65,42 40,52 74,79

Mošťková Miroslava 557,35 0,00 0,00 557,35 4 65,17 50,00 0,00 0,00 47,06 61,58 0,00 72,36 54,19 50,99 96,55 59,45

Kvardová Markéta 398,14 0,00 0,00 398,14 5 93,26 42,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,72 0,0 85,30 0,00 100,00

Stehlíková Růžena 281,73 0,00 0,00 281,73 6 0,00 0,00 98,61 100,00 83,12 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

Plachtová Tereza 241,41 0,00 0,00 241,41 7 58,43 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 82,98

Jánová Petra 200,00 0,00 0,00 200,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Lazárková Veronika 186,63 0,00 0,00 186,63 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,82 91,81

Loužecká Kristina 158,08 0,00 0,00 158,08 10 75,28 0,00 0,00 82,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

Vábková Hana 127,89 0,00 0,00 127,89 11 53,93 28,57 0,00 0,00 45,39 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

Baarová Radka 113,73 0,00 0,00 113,73 12 49,44 64,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

Havlíková Jana 100,00 0,00 0,00 100,00 13 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

Krbůšková Ilona 100,00 0,00 0,00 100,00 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

Musilová Miroslava 85,72 0,00 0,00 85,72 15 0,00 0,00 0,00 85,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

Dvořáková Marie 75,08 0,00 0,00 75,08 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,08 0,00 0,00

Seemanová Jitka 64,71 0,00 0,00 64,71 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,71

DVOJICE Body 
celkem

Body 
ze dvou 

nejslabších 
disciplin

Body celkově 
- po odečtu 

dvou nejslab-
ších disc.

Pořadí Kuželky Míčový 
víceboj

Silový 
trojboj

Přesp. 
běh

Běh do 
vrchu

Cyklistika Duatlon Plavání Brzkovák Vrhačský 
trojboj

Střelba Šipky

Šubrtovi 1669,06 0,00 0,00 1669,06 1 186,42 108,44 0,00 175,26 149,86 184,28 200,00 200,00 170,70 136,20 0,00 157,90

Kubátovi 1286,71 0,00 0,00 1286,71 2 164,75 124,02 162,41 162,49 105,66 0,00 0,00 149,64 0,00 134,00 119,66 164,08

Holcman, Sedláková 1174,49 0,00 0,00 1174,49 3 178,65 107,14 0,00 0,00 112,27 139,44 0,00 0,00 127,75 145,92 200,00 163,32

Mošťkovi 919,60 0,00 0,00 919,60 4 115,79 127,27 0,00 0,00 110,35 0,00 0,00 0,00 110,47 123,05 187,92 144,75

Kvardovi 744,02 0,00 0,00 744,02 5 162,40 74,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,13 0,00 156,81 0,00 200,00

Plachtovi 465,71 0,00 0,00 465,71 6 155,96 154,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,20

Moštěk P., Baarová 251,38 0,00 0,00 251,38 7 137,09 114,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 
2011  ŠIPKY – VÝSLEDKY

MUŽI
příjmení jméno součet 

hodů
celkově 

body
pořadí

Kvarda František 504 100,00 1

Holcman František 497 98,61 2

Zach Vladimír 491 97,42 3

Matějka Zdeněk 452 89,68 4

Kubát Jiří 450 89,29 5

Loužecký st. Petr 439 87,10 6

Moštěk Josef 430 85,32 7

Šubrt Petr 385 76,39 8

Plachta Marek 364 72,22 9

Vábek Jaroslav 358 71,03 10

Matějka Luboš 333 66,07 11

Loužecký ml. Petr 311 61,71 12

ŽENY
příjmení jméno součet 

hodů
celkově 

body
pořadí

Kvardová Markéta 476 100,00 1

Lazárková Veronika 437 91,81 2

Plachtová Tereza 395 82,98 3

Seemanová Jitka 392 82,35 4

Šubrtová Lucie 388 81,51 5

Kubátová Michaela 356 74,79 6

Sedláková Lenka 308 64,71 7

Moštková Miroslava 283 59,45 8

DVOJICE
Kvardovi 980 200,00 1

Kubátovi 806 164,08 2

Holcman, 
Sedláková

805 163,32 3

Šubrtovi 773 157,90 4

Plachtovi 759 155,20 5

Mošťkovi 713 144,75 6

PŘIBYSLAVSKÝ 
DVANÁCTIBOJ 2011 
– ŠIPKY
V sobotu 10. prosince 2011 se v Hotelu Přibyslav 

uskutečnila poslední disciplína letošního ročníku 

Přibyslavského dvanáctiboje – šipky. Soutěže 

v šipkách se letos účastnilo 20 závodníků a pořadatelé 

připravili pro soutěžící pěkné ceny. Letošního 

ročníku dvanáctiboje se účastnilo celkem 42 mužů, 

17 žen a 6 dvojic a potěšitelná je především účast 

nových závodníků. Celkové vítězství v kategorii mužů 

obhájil opět Petr Šubrt a v kategorii žen se na prvním 

místě stejně jako v loňském roce umístila s výrazným 

náskokem Lucie Šubrtová. 

Na závěr letošního roku děkuji organizátorům 

(SZMP s. r. o.) za přípravu letošního ročníku 

dvanáctiboje a Jardovi Vábkovi za pořízení 

fotodokumentace z průběhu dvanáctiboje 

2011. Závodníkům i organizátorům přeji hodně 

sportovních úspěchů v roce 2012. 

Termíny jednotlivých disciplín dvanáctiboje pro 

rok 2012 zveřejníme v průběhu měsíce ledna. Běh 

na lyžích se uskuteční podle aktuálních sněhových 

podmínek a o jeho konání budete informování na 

www.pribyslav.cz. 

Ing. Josef Moštěk

Vážení fl orbaloví, ale i sportovní příznivci…

Třetiligový kalendář neúprosně ukrajuje jednotlivé 

utkání. Přibyslavské fl orbalisty čeká v sobotu 28. led-
na 2012 důležitý turnaj, ve kterém se postupně střet-

nou s atraktivními soupeři z Vysočiny – TJ Tatchen-
tou Zhoř a FBC Hipposem Žďár nad Sázavou „B“. 

První jmenovaný tým se uchází o přední příčky 

třetiligové tabulky, vzájemný zápas slibuje nejatrak-

tivnější fl orbalovou bitvu, vždyť oba dva týmy mezi 

sebou pěstují zdravé sportovní rivalství. Juvenisa-

né budou chtít svému zhořskému soupeři oplatit 

úvodní porážku ze 2.kola soutěže! Ve druhém 

utkání čeká přibyslavské fl orbalisty další regionální 

derby, tentokrát s rezervou místního prvoligového 

Hipposu, která na domácí palubovce nebude chtít 

ztratit body. 

Lze očekávat výbornou diváckou kulisu, proto 

i Vy přijměte pozvání na obě utkání. Máte jedineč-

nou možnost vidět špičkový fl orbal na vlastní oči! 

Přibyslavský fl orbal si důstojnou diváckou kulisu 

zaslouží.

Sportovní hala ve Žďáře nad Sázavou se nachází 

u místního zimního stadionu. Je zde dostatek par-

kovacích míst a samozřejmostí je i možnost občer-

stvení v přilehlém bufetu. Vstup na všechna utkání 

je volný.

Více informací najdete na stránkách: 

www.fl orbalpribyslav.wz.cz

Za SK Juvenis Přibyslav (A team)
Martin Ležák

www.fl orbalpribyslav.wz.cz
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PŘIBYSLAVSKÝ VOLEJBAL
Výsledky – volejbal muži : 

26. 11. 2011  Sokol Přibyslav – Jiskra Havlíčkův Brod 3 : 1 a 2 : 3

03. 12. 2011     Slavoj Pacov – Sokol Přibyslav  3 : 2  a 1 : 3

17. 12. 2011    Spartak Pelhřimov – Sokol Přibyslav 1 : 3 a 3 : 1

Tabulka :  1. Žďár n/Sáz , 2. Havl. Brod , 3. Přibyslav , 4. Jihlava , 5. Pacov ,

 6. Štoky , 7. Pelhřimov , 8. Želetava , 9. Třebíč , 10. Okrouhlice 

Dosud jsme13krát vyhráli a 7krát prohráli a usadili se na 3. místě. Zvláště domácí derby 

s Havl. Brodem se volejbalově hodně vydařilo a příchozím divákům se muselo líbit. První 

zápas jsme je zválcovali jednoznačně 3 : 1. V domácí sestavě se poprvé letos představil 18letý 

smečař David Podhrázký a svým výkonem velmi potěšil! Škoda, že druhý zápas jsme v tiebre-

aku nezúročili vedení 14 : 12 a prohráli 3:2. V Pacově jsme sice z 0:2 srovnali, avšak pátý set 

jsme těsně rupli 15 : 13. Druhý zápas jsme už nepustili a odvezli si cenné vítězství 3:1. 

Před vánoci jsme v Pelhřimově nezanechali úplně nejlepší dojem. Výsledkem je remíza 1: 1.

neděle 15. 01. 2012  Sokol Přibyslav –TJ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
neděle 29. 01. 2012  Sokol Přibyslav – Sokol OKROUHLICE

domácí zápasy ve sportovní hale – začátky utkání v 11.00 a 15.00 hod.

Výsledky – volejbal ženy :

26. 11. 2011  Sokol Přibyslav – Slavoj Polná 0 : 3 a 2 : 3

03. 12. 2011  SB Světlá n/Sáz – Sokol Přibyslav 3 : 0 a 3 : 0

17. 12. 2011  TJ OA Třebíč – Sokol Přibyslav 3 : 1  a 3 : 1  

Tabulka :  1. Havl.Brod , 2. Humpolec , 3. Třebíč , 4. Polná , 5. Světlá n/Sáz. 

 6. Přibyslav , 7. Pelhřimov ,  8. Ždírec n/D., 9. Náměšt n/O. , 10. Žďár n/S.
 

Přibyslavské volejbalistky tentokrát 6krát prohrály. Dosavadní bilance 9 vítězství a 11 

porážek – 6.místo. Po velmi dobrém začátku v soutěži přišlo 6 proher za sebou!

neděle 15. 01. 2012  Sokol Přibyslav –TJ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
neděle 29. 01. 2012  Sokol Přibyslav – Jiskra HUMPOLEC

domácí zápasy ve sportovní hale – začátky utkání v 9.00 a 13.00 hod.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V prosinci 2011 oslavily životní jubilea legendy přibyslavského volejbalu Jan Dočekal 

a Jiří Pátek st. Blahopřejeme.
za oddíl volejbalu Jiří Kerbr

www.elektrowarm.webnode.cz

Vysoušeč i ohřívač 

Vysoušeč i ohřívač 

bot, protiskluzové 

bot, protiskluzové 

návleky...
návleky...



Inzerce / Pozvánky Str. 19LEDEN 2012

Prodám 
set-top-box do kabelové 
televize Přibyslav
cena dohodou

tel.606 262882

Žáci a učitelé ZUŠ Havlíčkův Brod, 
pobočka Přibyslav, 
Vás srdečně zvou na 
KONCERT ŽÁKŮ,
který se bude konat
ve čtvrtek 19. ledna 2012 
v 16.00 hodin v sále 
Kulturního domu Přibyslav.

 pondělí 16. ledna 2012  
10.30 hodin –  15.30 hodin 

STARÝ ŠPITÁL – Vyšehradská ulice

KOJENECKÉ a DĚTSKÉ ZBOŽÍ 30,-/1 ks
DÁMSKÉ ZBOŽÍ 50,-/1 ks

SECOND HAND
 výprodej zboží z Anglie
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KZM Přibyslav
I N F O R M U J E

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

KULTURNÍ PŘEHLED

1. ledna 2012 v 8.00 a v 9.30 h.  Novoroční mše svaté farní kostel  Římskokatolická farnost- 
5. ledna 2012 v 18.00 h.  Setkání místostarosty s občany radnice města  Město Přibyslav- 
6. ledna 2012 v 18.00 h.  Velká vánoční jízda – animovaný fi lm kulturní dům  KZMP- 
7. ledna 2012 od 14.00 h.  Tříkrálová sbírka město Přibyslav a okolí  Charita Česká republika- 
7. ledna 2012 v 18.00 h  Tříkrálový koncert farní kostel  La Via- 
8. ledna 2012 od 14.00 h.  Tříkrálová sbírka – pokračování město Přibyslav a okolí  Charita Česká republika- 
8. ledna 2012 v 18.00 h.  Taneční pro dospělé KZMP- 
  (bližší na plakátech)
11. ledna 2012 od 16.00 do 17.00 h. Rodiče čtou dětem Kurfürstův dům  KZMP- 
14. ledna 2012 v 19.30 h  Bastardi II. – fi lm kulturní dům  KZMP- 
15. ledna 2012 v 9.00 a ve 13.00 h.  Volejbal ženy sportovní hala  oddíl volejbalu- 
15. ledna 2012 v 11.00 a v 15.00 h.  Volejbal muži sportovní hala  oddíl volejbalu - 
19. ledna 2012 od 13.00 do 14.00 h. On-line chat  s místostarostou internet  město Přibyslav (www.pribyslav.cz)- 
19. ledna 2012 od 16.00 h.   Koncert žáků ZUŠ kulturní dům  ZUŠ Přibyslav a KZMP- 
20. ledna 2012 od 13.00 do 17.00 h. Zápis do prvních tříd budova ZŠ  ZŠ Přibyslav- 
21. ledna 2012 od 9.00 do 11.00 h.  Zápis do prvních tříd budova ZŠ  ZŠ Přibyslav- 
21. ledna v 19.30 h.  Melancholia/ P.K. Žďár nad S. kulturní dům  KZMP- 
  – Filmový klub
21. ledna 2012 ve 20.00 h.  Šatlava ples sokolovna  Šatlava- 
26. ledna 2012 ve 14.30 h.  Karaoke – O Přibyslavského skřivana KD Přibyslav  SPCCH ČR-ZO Přibyslav, KZMP- 
28. ledna 2012 od 10.30 a od 14.00 h.  Florbal muži sportovní hala  Juvenis Přibyslav- 
    Bouchalky, Žďár n. Sáz.  
29. ledna 2012 v 9.00 a ve 13.00 h.  Volejbal ženy sportovní hala  oddíl volejbalu- 
29. ledna 2012 v 11.00 a 15.00 h.  Volejbal muži sportovní hala  oddíl volejbalu- 
31. ledna 2012   Tintinova dobrodružství – fi lm pro ZŠ kulturní dům  KZMP- 
  2. února 2012  Divadelní představení pro ZŠ kulturní dům   KZMP- 
  4. února 2012  Žalman a hosté – koncert kulturní dům  KZMP- 


