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Škola – stavební práce
Je hotová základová deska nové budovy a probíhá montáž nosných i jiných svislých 
konstrukcí prvního podzemního podlaží. Každý den je viditelný pokrok. U starých 
částí školy se zpevňují základy a sanuje se vlhkost. Tyto práce jsou, vzhledem k tech-
nologickému postupu, pomalejší. Harmonogram prací je i zde plněn. Poměrně 
složité bylo odbourání výčnělku na historické budově C, kde byly záchody. Po do-
končení těchto prací bude i tato část výstavby probíhat rychleji. Novou dočasnou 
dominantou města je i vysoký stavební jeřáb, který bude pracovat po celou dobu 
montáže nových částí školy. Město má ze zákona smlouvu s koordinátorem bez-
pečnosti práce. Ten přesně ví, kdy mají dělníci a návštěvy pohybující se na stavbě 
používat ochranné prostředky, zejména helmy. Je na stavbě denně, a pokud zjistí 
nedodržování BOZP, tak má své donucovací prostředky k nápravě. Úsměvné pak 
je, když na zasedání Rady města posílá jeden náš občan fotografie lidí, kteří na 
stavbě v nějakém okamžiku, kdy stál za plotem a jako paparazzi fotografoval, byli 
bez helmy. Pro něho je to jasný důkaz špatné práce vedoucího odboru výstavby 
a potažmo i starosty a měli by za to být náležitě potrestáni. Faktem je, že ani jeden 
ze jmenovaných za bezpečnost práce na stavbě neodpovídá. Mám pro tohoto ob-
čana jeden vzkaz, že přilby nemusí být stále „na palici“.

Most v Ronově nad Sázavou
Práce, které jsem popsal v minulém čísle Přibyslavského občasníku jsou prove-
deny. Rozsah poškozených částí mostu byl větší, než se předpokládalo. Dne 21. 8. 
2012, tj. v den, kdy byly prováděny nutné zabezpečovací práce, svolal Stavební 
úřad MÚ Havlíčkův Brod kontrolní prohlídku stavby za účasti zástupců města, 
zástupce Kraje Vysočina, zástupce Národního památkového ústavu z Telče, pro-
jektantů a pracovníků MÚ Havlíčkův Brod. Tyto práce byly takto ukončeny. Další 
etapou jsou udržovací práce. Dne 14. 9. 2012 jsme předložili projekt těchto prací 
se závazným stanoviskem Odboru rozvoje města MÚ Havlíčkův Brod. Toto sta-
novisko jsme obdrželi až 12. 9. 2012, požádali jsme o ně již 31. 8. 2012. V něm je 
stanovený postup a hlavně možnost použití materiálů k udržovacím pracím i k celé 
regeneraci mostu. Ve stručnosti lze říci, že se bude most opravovat klasickým zdě-
ním za použití zdících materiálů, které umožní opravit most pro použití na místní 
komunikaci (nosnost nad 20 tun), ne na lávku (nosnost do 5 tun). Po vzájemné do-
hodě obě strany ustoupily od významného použití betonu. Město od obetonování 
jednotlivých oblouků kleneb a památkáři od vynášecí železobetonové desky. Na 
kompromisu se podílí zástupci města, projektanti, komise památkářů z NPÚ Telč 
a Ing. Arch. Olga Čermáková z Kraje Vysočina. V době, do příchodu zimy, provede 
město ty udržovací práce, které dovolí počasí. Vzhledem k dohodnuté technologii 
a pokročilé roční době již nelze provést vše. Most v té podobě, ve které nyní je, 
musí zimu přečkat. V příštím roce bude regenerace pokračovat i s přispěním státu, 
kraje a ORP. Do této chvíle se vše financuje z rozpočtu města.

Středověká gotická věž
Revitalizace kostelní věže v Přibyslavi skončila v tomto roce zřízením bezbariéro-
vého přístupu do areálu kostela. Vlastník Římskokatolická farnost Přibyslav a město 
Přibyslav prohlásili dne 19. 9. 2012, že další investiční akci na opravu vnějších stěn 
věže v částce 571 429 Kč, která měla být spolufinancována z Programu regene-
race Ministerstva kultury ČR v roce 2012, již nezahájí. Důvodem je pozdní termín 
potvrzení rozhodnutí financování ze strany Ministerstva kultury České republiky 
(ze dne 17. 9. 2012), dále na základě prohlášení realizační firmy o neschopnosti 
vyhovět požadavkům na ohlášení pracovního postupu, stanoveného v závazném sta-
novisku, z důvodu pokročilého ročního období a dále zrušení čestného prohlášení 
restaurátora kamenných památek, ve kterém se zavázal dozorem této stavby, a to ze 
stejných důvodů. K regeneraci věže přistupují všichni uvážlivě a toto rozhodnutí je 
rozumné. Předpokládám, že v příštím roce budeme v opravě věže pokračovat.

Poděkování a pozvánky
* Děkuji všem za zdárnou přípravu a průběh Přibyslavských slavností. Dle ohlasů 
a počasí se letos vydařily.
* Zvu Vás všechny srdečně na Výstavu ovoce, zeleniny, medu a brambor Přibyslav-
ska, která se uskuteční v tradičním termínu v říjnu 20. – 22. 10. 2012.
* Zvu Vás k volbám do Zastupitelstva Kraje Vysočina a do Senátu Parlamentu 
České republiky.

Všem přeji krásné prožití měsíce října.
Jan Štefáček

starosta

Mateřská škola – Tyršova 242
V průběhu měsíce září proběhla příslušná změna v zápisu do rejstříku škol a škol-
ských zařízení, jež je posledním administrativním úkonem, který byl nutný pro 
zahájení provozu staronového pracoviště mateřské školy. Dovolte mi, abych tedy 
zrekapituloval průběh rekonstrukce této budovy.  

O nedostatku míst v Mateřské škole v Přibyslavi se začalo hovořit v zastupitelstvu 
na přelomu let 2009 a 2010. Bylo zvažováno několik možností řešení, jak kapaci-
tu školy rozšířit, počínaje přístavbou přímo v Bezručově ulici přes další varianty.  
Zvítězil záměr rekonstruovat původní budovu mateřské školy v Tyršově ulici. 

V dubnu 2011 byla městu Přibyslav předána společností Drupos – Projekt v.o.s. 
projektová dokumentace, dne 12. 8. 2011 bylo vydáno stavební povolení. Ná-
sledně proběhlo výběrové řízení, v němž zvítězila s cenou 4 777 777 Kč bez DPH 
společnost Stavokomp service s.r.o.  Město Přibyslav zároveň vypracovalo žádost 
o dotaci na MAS Havlíčkův kraj (SZIF). Tato žádost byla úspěšná a město Přibyslav 
získalo příslib dotace v hodnotě 1 800 000 Kč. Díky pravidlům podávání žádostí 
však musel být počátek výstavby odsunut na 27. 3. 2012, což zásadně ovlivnilo 
termín dokončení stavby. Samotná stavba tedy probíhala od počátku dubna až do 
prvních zářijových dní. Realizační firmu v závěru vystřídali pracovníci města, kteří 
měli za úkol dokončit práce související se školní zahradou a s jejím napojením na 
přístupový chodník. Samozřejmě nesmím zapomenout na učitelky mateřské školy, 
paní ředitelku a její personál, který se postaral o to, aby se do nově otevírané třídy 
nastěhovalo včas potřebné vybavení, hračky a vše, co bylo k úspěšnému chodu 
školy třeba. Současná využitelná kapacita Mateřské školy v Přibyslavi je při udě-
lení výjimek Radou města Přibyslav 164 dětí. Věřím, že nám nová třída pomůže 
nejen s umístěním většiny přihlášených dětí do mateřské školy, ale že nám dále 
v budoucnu pomůže i snížit počty dětí v přeplněných třídách v Bezručově ulici, kde 
jsou na pedagogy kladeny již několik let extrémní nároky v podobě tříd s dvaceti 
osmi dětmi.

Dovolte mi, abych na závěr poděkoval všem, kteří se jakýmkoliv způsobem po-
díleli na organizaci výstavby, na výstavbě samotné i na zprovoznění nového praco-
viště Mateřské školy v Přibyslavi.

Martin Kamarád

 Mateřská škola – Tyršova 242, stav v září 2012

 Slavnostní zahájení mlékárenského dne v Přibyslavi
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Odbor životního prostředí  
Opakované upozornění na neoprávněné 
využívání pozemků v majetku města.
Odbor životního prostředí se v poslední době musí 
stále více zabývat neoprávněným využíváním po-
zemků v majetku města. Občané si zvykli v mnoha 
případech nejen odkládat na tyto pozemky ne-
potřebné věci, ale stále více přibývá případů, kdy 
odložené věci zůstanou na pozemcích města jako 
nepořádek. Město Přibyslav upozorňuje občany, 
že je možné si pozemky k různým činnostem pro-
najmout dle platných ceníků města, ovšem v přípa-
dech, že bude pozemek města využíván bez souhla-
su města Přibyslav, bude materiál z pozemků města 
odstraněn na náklady majitele odložených věcí. 

Mgr. Ludmila Řezníčková, vedoucí OŽP

Odbor hospodářskosprávní
Hospodaření města Přibyslav
Rozpočtové příjmy města jsou ke dni 31. 8. 2012 po 
rozpočtovém opatření č. 4 ve výši Kč 72.264.366 
a výdaje Kč 71.753.793.

V následující tabulce je uvedeno plnění rozpočtu 
města k 31. 8. 2012 

Z Městského úřadu Přibyslav
Příjemcem půjčky je fyzická nebo právnická oso-

ba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem ne-
movitosti určené k bydlení nacházející se na území 
města Přibyslav.

Úroková sazba půjčky je 4 % p. a., lhůta splatnos-
ti je maximálně 4 roky. Půjčka je zajištěna jedním 
ručitelem.

Zájemce o poskytnutí půjčky předloží žádost na 
předepsaném formuláři, který bude od 1. 12. 2012 
k dispozici na www.pribyslav.cz/městský úřad/for-
muláře/formuláře OHS.

Bližší informace jsou uveřejněny na www.priby-
slav.cz/legislativa/pravidla a zásady/pravidla pro 
poskytování půjček na bydlení. 

Ing. Zdeňka Teclová, vedoucí OHS

Odbor výstavby
Příprava komínů 
Nadcházející doba podzimu je vhodnou dobou na 
přípravu komínů na nadcházející topnou sezónu. 
Z hlediska požární bezpečnosti jsou kamna a ko-
míny považovány za vyhovující pouze v případě, 
že se jejich kontrola, čištění a revize provádí pře-
depsaným způsobem a ve stanovených lhůtách 
a za podmínky, že na nich nebyly shledány žádné 
závady. Nezbytné čištění spalinové cesty spočívá 
v odstraňování pevných usazenin ve spalinové 
cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných zne-
čišťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce 
komínového průduchu. Čištění spalinové cesty má 
právo provádět jen odborně způsobilá osoba, která 
je držitelem živnostenského oprávnění v oboru ko-
minictví. Čištění spalinové cesty sloužící pro odtah 
spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém 
výkonu do 50 kW je možné provádět svépomocí. 
Posledním úkonem, který je nadřazen kontrole 
i čištění, je revize. Tyto revize může dělat jen držitel 
živnostenského oprávnění v oboru kominictví, který 
je zároveň revizním technikem komínů, nebo speci-
alistou bezpečnosti práce. O provedené kontrole, 
čištění anebo revizi spalinové cesty vydá odborně 
způsobilá osoba písemnou zprávu. Problematiku 
komínů řeší nařízení vlády č. 91/2010 Sb., které 
pojednává o podmínkách požární bezpečnosti při 
provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. 

Miloš Šimek, vedoucí OV

Odbor správy a údržby
Během měsíce září jsme se podíleli na úpravě dět-
ského hřiště u rekonstruované mateřské školy na 
ulici Tyršova. Naše práce spočívaly v osazení no-
vého plotu a vybudování propojovacího chodníčku 
k pískovišti. Proběhla obnova nátěru starého plotu 
a obnova brány v zadní části budovy. Tak jako kaž-
dý rok, připravili jsme sklepení pod radnicí, tribunu 
a další zázemí pro konání mlékárenských dnů, a to 
včetně úpravy přístupové plochy u Štoly. Součástí 
oslav bylo i zabezpečení ohňostroje, který měl dle 
odezvy u občanů úspěch. Byla dokončena údržba 
zelených ploch ve městě Přibyslav i spádových 
obcí. Na základě provedené kontroly byly vypla-
ceny finanční prostředky za údržbu zeleně všem 
sborům dobrovolných hasičů v obcích, dále TJ Ke-
řkov, SK Přibyslav, Romanovi Kasalovi a LDO Při-
byslav, se kterými byly uzavřeny smlouvy o dílo na 
údržbu zelených ploch. Všem děkuji za spolupráci.  

Na Kraj Vysočina bylo zasláno vyúčtování k poskyt-
nutí dotace na údržbu veřejné zeleně na veřejných 
prostranstvích v průjezdních úsecích obcí podél 
silnic II. a III. třídy. Dotace se poskytuje na údržbu 
travnatého pozemku bezprostředně sousedícího 
s vozovkou v šíři do 1m od značky „Obec“ po znač-
ku „Konec obce“. Na základě schválených podkladů 
bude městu poskytnuta dotace ve výši 11 130 Kč. 
Byly započaty práce na rekonstrukci chodníku v uli-
ci Jana Otty. Pokud nám to počasí dovolí, budeme 
posupně předlažďovat chodník, který je zvlněný 
po zemních zásazích do chodníku z předešlých let. 
V následujících letech budou provedeny v této uli-
ci zásahy do chodníku ze strany společnosti ČEZ,  
tudíž v současné rekonstrukci budou použity stá-
vající dlaždice. Tímto chci požádat uživatelé ulice 
o shovívavost při současné rekonstrukci. 

Na obcích jsou řešeny opravy komínů, které byly 
zjištěny na základě revize a kontroly kominické 
firmy. Ve spolupráci s firmou Unimont s. r. o. bylo 
provedeno zabezpečení svodu povrchové vody 
z ulice Filipova osazením betonových žlabů.

Neopomenutelný je i přínos pracovníků veřejné 
služby, kteří se podílejí na úklidu a čistotě města 
Přibyslav. 

Z oblasti bytového hospodářství – na základě po-
žadavku nájemníků bytového domu v ulici Příkopy 
byla provedena výmalba společných prostor. Pro 
uskutečnění těchto prací jsme museli řešit s nájem-
níky vyklizení sklepních prostor, kde si nájemníci 
vytvořili skladiště přebytečných nebo nepotřeb-
ných věcí. Tímto bych chtěla upozornit nájemníky 
ostatních městských bytových domů na udržování 
pořádku ve společných prostorách, neboť bude 
probíhat kontrola stavu společných prostor dle 
požárních a bezpečnostních předpisů. Zároveň 
dle zkušeností s ostatními bytovými domy lze na 
požádání nájemníků poskytnout materiál na výmal-
bu společných prostor, práce je řešena společnými 
silami nájemníků. Těmto nájemníkům, kterým není 
lhostejné prostředí domu, ve kterém žijí, tímto dě-
kuji za spolupráci. V tomto měsíci byl na základě 
rozhodnutí Rady města Přibyslav přidělen byt na 
ulici Nerudova. V současné době není volný žádný 
byt v DPS a žádný byt k pronajmutí.

Ing. Ludmila Benešová, vedoucí OSU

(v Kč) Rozpočet 
po změnách

Výsledek % 
plněníod počátku 

roku
PŘÍJMY 72 264 366 48 845 020 67,6
1. daňové 52 612 371 41 795 527 79,4
2. nedaňové 1 779 682 1 692 121 95,1
3. kapitálové 2 970 032 1 451 516 48,9
4. přijaté  
dotace

14 902 281 3 905 857 26,2

VÝDAJE 71 753 793 29 792 088 41,5
1. běžné 44 355 241 26 288 999 59,3
2. kapitálové 27 398 552 3 503 089 12,8

Kód Účel Horní hranice v Kč
1 Obnova střechy (krytina  

a konstrukce)
100 tis. Kč/RD, BD

2 Zřízení plynového, 
elektrického nebo jiného 
ekologického topení 

50 tis. Kč/BJ, RD

3 Obnova fasády, zateplení 100 tis. Kč/RD       
200 tis. Kč/BD

4 Výměna oken 25 tis. Kč/BJ             
50 tis. Kč/RD

5 Vybudování BJ v 
nástavbě nebo půdní 
vestavbě 

100 tis. Kč/BJ

Půjčky na bydlení
Zastupitelstvo města Přibyslav schválilo dne 29. 
8. 2012 s účinností od 1. 1. 2013 „Pravidla pro 
poskytování půjček na bydlení“.

Město Přibyslav poskytuje v zájmu zlepšení 
úrovně bydlení svých občanů a životního prostředí 
města tyto druhy půjček na opravy, rekonstrukce 
a modernizace nemovitostí určených k bydlení (tj. 
byty – BJ, rodinné domy – RD, obytné domy o více 
bytových jednotkách – BD): 

ceník Inzerce  
v PřIbyslavském 
občasníku
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

Uzávěrka příštího čísla
19. 10. do 12.00 hod.



Zprávy z radnice ŘÍJEN 2012Str. 4

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 16. 8. 2012

Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne 29. 8. 2012

Mgr. Jan Štefáček, starosta

Pokračování tabulky na další straně

Martin Kamarád, místostarosta

155/2012 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat jako dodavatele na „Zabezpečovací práce na havárii 
kamenného mostu v Ronově nad Sázavou“ uchazeče EVOS-HYDRO, s. r. o., Pivovarská 1003, 
584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ 474 70 984 a schvaluje smlouvu o dílo. Cena díle je 256.940 Kč 
včetně DPH.
Financování bude provedeno nejprve z rozpočtu města Přibyslav a po té bude uplatněn nárok na 
pojistné plnění u pojišťovny viníka poškození mostu ze dne 7. 4. 2012.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
                            Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 08/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

72/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje program veřejného zasedání dne 29. 8. 2012.
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zahájení

73/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav rozhoduje realizovat v roce 2012 stavbu „Úpravy přechodů pro 
chodce na komunikacích I/19 a II/350 v Přibyslavi“ a vybrat jako dodavatele stavby fi rmu COLAS 
CZ, a. s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ 26177005. Cena díla včetně DPH je 770.951 Kč.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
                            Ing. Ludmila Benešová
Termín: 10/2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 6.

Výběrové 
řízení

74/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav souhlasí se změnou plánu společných zařízení v k. ú. Dolní Jab-
lonná u polní cesty C 7 z vedlejší polní cesty nezpevněné na doplňkovou polní cestu zpevněnou 
a u polní cesty C9 z vedlejší polní cesty nezpevněné na vedlejší polní cestu zpevněnou.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 12/2012
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Změna

75/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část po-
zemku parc. č. 2270 a část pozemku parc. č. 2210 v k. ú. Dolní Jablonná mezi panem Ladislavem 
Prokešem, Jiráskova 219, 582 22 Přibyslav a městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Při-
byslav, IČ 00268097.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 11/2012
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Smlouva

76/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek 
parc. č. 2268 a část pozemku parc. č. 2269 v k. ú. Dolní Jablonná mezi panem Janem Henzlem, 
Jiráskova 120, 582 22 Přibyslav a městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČ 00268097.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 11/2012
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

77/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část po-
zemku parc. č. 47/2 o výměře cca 62 m2 v k. ú. Dobrá mezi paní Jiřinou Kotlasovou, Dobrá 3, 
582 22 Přibyslav, panem Tomášem Kotlasem, Dobrá 3 582 22 Přibyslav a městem Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 12/2012
Usnesení bylo přijato 15 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

78/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav rozhoduje odstoupit dohodou ke dni 31. 8. 2012 od smlouvy 
o dílo č. 102080_U.4180_02_2012 na „Revitalizaci kostelní věže v Přibyslavi“ mezi městem Přiby-
slav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a společností UNISTAV, a. s. Příkop 
838/6, 604 33 Brno, IČ 00531766, schválenou usnesením Rady města Přibyslav č. 103/2012 RM 
ze dne 6. 6. 2012.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 0, zdržel se 3.

79/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav sděluje dodavateli společnosti UNISTAV, a. s. Příkop 838/6, 
604 33 Brno, IČ 00531766, že město Přibyslav provedlo výběrové řízení na dodavatele „Revitali-
zace kostelní věže v Přibyslavi“ pro vlastníka Římskokatolickou farnost Přibyslav na základě plné 
moci a vybraný dodavatel tak může uzavřít smlouvu o dílo s Římskokatolickou farností Přibyslav, 
Kostelní 267, 582 22 Přibyslav, IČ 60128283, zastoupenou Mgr. Zdeňkem Kubešem.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
                            Mgr. Zdeněk Kubeš
Termín: 12/2012
Usnesení bylo přijato 10 hlasy, proti 0, zdržel se 5.

80/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje koupi části pozemku parc. č. 1045/7, geometrickým 
plánem č. 1450-14/2012, vyhotoveným fi rmou Lenka Mášová – Geodezie, Přibyslav, Bechyňo-
vo náměstí 6, označeného jako díl „n“ o výměře 331 m2 v k. ú. Přibyslav od společnosti Wotan 
Forest, a. s., 371 36 České Budějovice, České Budějovice 4, Rudolfovská 202/88, IČ 26060701 
za kupní cenu 39.720 Kč. Náklady spojené s koupí, kromě daně z převodu nemovitostí, hradí 
město Přibyslav.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 12/2012
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Koupě

MĚSTO PŘIBYSLAV
          

Město Přibyslav vyhlašuje výběrové řízení na funkci
sociální pracovník/ce – vedoucí pečovatelské služby 
Přibyslav, kumulovanou s funkcí pracovník v sociál-
ních službách – pečovatelka s místem výkonu práce 
Přibyslav – zástup po dobu mateřské dovolené.

Předpokladem k výkonu povolání1.  sociálního pra-
covníka je způsobilost k právním úkonům, bezú-
honnost, zdravotní a odborná způsobilost.
Požadujeme:2.  minimálně vyšší odborné vzdělání 
získané absolvováním vzdělávacího programu 
akreditovaného podle zvláštního právního před-
pisu v oborech vzdělání zaměřených na sociální 
práci a sociální pedagogiku, sociální a humanitární 
práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charit-
ní a sociální činnost, znalost zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, vyhlášky 505/2006 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
o sociálních službách, znalost práce na počítači 
– WORD, EXCEL, internet, Outlook, oprávnění 
k řízení motorového vozidla skupiny B, kvalifi kaci 
pro výkon funkce pečovatelky, schopnost řízení 
kolektivu pracovníků.
Uchazeči podají písemnou přihlášku3. , která musí 
obsahovat:
jméno, příjmení a titul uchazeče,a) 
datum a místo narození uchazeče,b) 
státní příslušnost uchazeče,c) 
místo trvalého pobytu uchazeče,d) 
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu e) 
o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
datum a podpis uchazeče.f) 
K přihlášce je nutno připojit:g) 
strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou úda-h) 
je o dosavadních zaměstnáních potvrzené posled-
ním zaměstnavatelem a o odborných znalostech 
a dovednostech, 
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než i) 
3 měsíce,
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém j) 
vzdělání,
lékařské potvrzení o způsobilosti vykonávat poža-k) 
dovanou funkci.
Platové zařazení dle vyhl. č.564/2006 Sb., o pla-l) 
tových poměrech zaměstnanců ve veřejných služ-
bách a správě.
Nástup dle dohody, nejpozději 1. prosince 2012.m) 

Písemnou přihlášku dle bodu 3 a 4 doručte do 
26. října 2012
adresa:  
Městský úřad Přibyslav, k rukám tajemníka MÚ, Be-
chyňovo nám. 1, 582 22 Přibyslav 
a obálku označte textem:
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PEČ. SLUŽBA – NEOTEVÍ-
RAT.

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ Přibyslav
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O z n á m e ní 
o době a místě konání voleb 

do zastupitelstev krajů a Senátu 
Parlamentu České republiky

Starosta města Přibyslav podle § 27 zákona 
č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev kra-
jů a o změně některých zákonů a § 15 zákona 
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České 
republiky a o změně a doplnění některých dal-
ších zákonů

o z n a m u j e

1.  Volby do zastupitelstva Kraje Vysočina 
a Senátu Parlamentu České republiky se 
uskuteční :

v pátek dne 12. října 2012 v době 
od 14:00 hodin do 22:00 hodin

a
        v sobotu dne 13. října 2012 v době 

od 08:00 hodin do 14:00 hodin.

2.  Místem konání  voleb v okrsku č. 1 je místnost pro 
hlasování č. 1, Bechyňovo nám. č. 1, Přibyslav 
(radnice – přízemí – zasedací sál) pro opráv-
něné osoby bydlící v Přibyslavi, nad silnicí I/19 
(Havl. Brod–Žďár. n. S.).

3.  Místem konání voleb v okrsku č. 2 je místnost 
pro hlasování č. 2, Bechyňovo nám. č. 1, Při-
byslav (radnice – 1. patro – malá zasedací 
místnost) pro oprávněné osoby bydlící v Při-
byslavi, pod silnicí I/19 (Havl. Brod–Žďár. 
nad. Sázavou).

4.  Místem konání voleb v okrsku č. 3 je míst-
nost pro hlasování č. 3, Bechyňovo nám. č. 1, 
Přibyslav (radnice – suterén) pro oprávněné 
osoby bydlící v Přibyslavi, v částech a ulicích 
Česká Jablonná, Dolní Jablonná, Dobrá, Dvo-
rek, Hesov, Hřiště, Keřkov, Poříčí, Ronov, 
Utín, Uhry.

5.  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 
prokáže svou totožnost a státní občanství 
České republiky platným občanským průka-
zem nebo platným cestovním pasem České 
republiky.

V Přibyslavi dne 17. září 2012                                                   
Mgr. Jan Štefáček 

starosta města Přibyslav

81/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje koupi částí pozemku parc. č. 1796/4, geometrickým 
plánem č. 1450-14/2012, vyhotoveným fi rmou Lenka Mášová – Geodezie, Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 6, označeného jako díl „a“ a „d“, o výměře 380 m2 a částí pozemku parc. č. 1796/14, 
geometrickým plánem onačeného jako díly „j+k+m“, o výměře 133 m2 v k. ú. Přibyslav od společ-
nosti SC Metal, s. r. o., 582 22 Přibyslav, U Nádraží 383, IČ 26010402 za kupní cenu 41.040 Kč. 
Náklady spojené s koupí, kromě daně z převodu nemovitostí, hradí město Přibyslav.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 12/2012
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

82/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1796/2, geometrickým 
plánem č. 1450-14/2012, vyhotoveným fi rmou Lenka Mášová – Geodezie, Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 6, onačeného jako díl „b“, o výměře 32 m2, části pozemku parc. č. 1796/11, geometric-
kým plánem onačeného jako díl „f“, o výměře 97 m2 a částí pozemku parc. č. 1796/12, geome-
trickým plánem označených jako díly „g“, „i“ a“l“, o výměře 33 m2 v k. ú. Přibyslav společnosti 
SC Metal, s. r. o., 582 22 Přibyslav, U Nádraží 383, IČ 26010402 za kupní cenu 19.440 Kč. Ná-
klady spojené s prodejem, kromě daně z převodu nemovitostí, hradí kupující. Pokud příslušná 
smlouva nebude uzavřena do šesti měsíců od 29. 8. 2012, má město Přibyslav právo od jejího 
uzavření odstoupit, čímž toto usnesení pozbývá platnosti.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 1. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 15 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Prodej

83/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje  směnu pozemků parc. č. 259/4 o výměře 1149 m2, parc. 
č. 256 o výměře 176 m2, parc. č. 253 o výměře 3105 m2 v k. ú. Račín u Polničky, parc. č. 471/2 
o výměře 231 m2 v k. ú. Staré Ransko, parc. č. 1759 o výměře 235 m2 v k. ú. Krucemburk, parc. 
č. 733/22 o výměře 654 m2 v k. ú. Hodíškov, parc. č. 1670 o výměře 1366 m2, parc. č. 1580/4 
o výměře 94 m2, parc. č. 1580/5 o výměře 163 m2 v k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou, parc. 
č. 2282/7 o výměře 4487 m2, parc. č. 2282/11 o výměře 19 m2 a parc. č. st. 256 o výměře 626 
m2, oddělených geometrickým plánem z pozemku parc. č. 2282/7, v k. ú. Jámy v podílovém 
spoluvlastnictví města Přibyslav, a to ideálních 88/710 celku, za podílové spoluvlastnictví, a to 
ideálních 88/710 celku, pozemků parc. č. 3583 o výměře 999 m2, parc. č. 3593 o výměře 3827 
m2 a parc. č. 3599 o výměře 7913 m2 v k. ú. Újezd u Žďáru nad Sázavou ve vlastnictví Lesního 
družstva obcí, Přibyslav, Ronovská 338, IČ 64259773. Směňující strany se vůči sobě považují za 
vyrovnané. Náklady spojené se směnou hradí Lesní družstvo obcí.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 09/2012
Usnesení bylo přijato 15 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Směna

84/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje nabýt darem pozemek parc. č. 541/8 o výměře 286 m2 
v k. ú. Hřiště z vlastnictví Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ 70890749 do vlastnictví 
města Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097. Náklady spojené s daro-
váním hradí město Přibyslav.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 12/2012
Usnesení bylo přijato 15 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Darování

85/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav souhlasí se záměrem koupě pozemku parc. č. 163/7 o výměře 
1474 m2 v k. ú. Utín z vlastnictví České republiky – Lesů České republiky, s. p. do vlastnictví města 
Přibyslav.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 12/2012
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Záměr

86/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr prodeje pozemků parc. č. 35/3 o výměře 123 
m2 a parc. č. 521/32 o výměře 133 m2 v k. ú. Česká Jablonná a rozhoduje záměr obce vyvěsit na 
úřední desce po dobu 15 dnů.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 09/2012
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

87/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr směny části pozemku parc. č. 314/15 o výměře 
cca 85 m2 v k. ú. Přibyslav a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 09/2012
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

88/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje Pravidla pro poskytování půjček na bydlení.
Odpovědnost:  Ing. Zdeňka Teclová
Termín:  01/2013
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, proti 0, zdržel se 4.

Obecní 
legislativa

89/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav rozhoduje upravit, v rozpočtovém opatření č. 4/2012, rozpočet 
Mateřské školy Přibyslav na rok 2012.
Odpovědnost: Miloslava Pospíchalová
                       Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 08/2012
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Rozpočet 
města

90/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravené rozpočtové opatření č. 4/2012 k rozpočtu 
města Přibyslav na rok 2012. 
Příloha: Upravené rozpočtové opatření č. 4/2012
Odpovědnost:  Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 08/2012
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Mgr. Jan Štefáček, starosta Martin Kamarád, místostarosta

MĚSTO PŘIBYSLAV



 Mlékárenský den

 Vernisáž výstavy Jaroslava Břečky z Račína v KD

 Vernisáž výstavy v Kurfürstově domě

 Ohňostroj při příležitosti oslav

F o T o r u b r I k a:
Přibyslavské slavnosti 156/2012 RM Rada města Přibyslav rozhoduje přijmout rezignaci paní Věry Podrázské na členství  

v Komisi sociální a zdravotní Rady města Přibyslav z důvodu vysokého pracovního vytíže-
ní a za odvedenou práci v komisi jí děkuje.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 12. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Komise rady 
města

157/2012 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat jako dodavatele na provedení výběrového řízení 
na dodavatele plynu a elektrické energie pro město Přibyslav, jeho příspěvkové organiza-
ce a obchodní společnost firmu Pavlína Tomková, Palackého 397, 541 01 Turnov, IČ 866 
92 82. Cena za provedení výběrového řízení je 40.000 Kč, firma není plátcem SPH.
Odpovědnost: Martin Kamarád
                           Ing. Josef Moštěk
                             Ing. Zdeňka Teclová – rozpočtové opatření
Termín: 12/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Výběrové řízení

158/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene číslo IE-12-2004303/VB/26 k tíži pozemků ve vlastnictví města Přibyslav parc.  
č. 1838, 295/48, 295/50, 295/59 a 295/16 v k. ú. Přibyslav mezi městem Přibyslav, Be-
chyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a společností ČEZ Distribuce, a. s., 
Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 24729035.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 09/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Smlouva

159/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene k tíži pozemků ve 
vlastnictví města Přibyslav parc. č. 981/9, 981/94 a 1709/2 v k. ú. Přibyslav mezi městem 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a VČP Net, s. r. o., Praž-
ská třída 485, 500 04 Hradec Králové, IČ 27495949.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 09/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

160/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-2003780/
VB/1, Dvorek u Přibyslavi, p. Marek, přípojka knn, mezi účastníky městem Přibyslav,  
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a společností ČEZ Distribuce, a. s. 
se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 09/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

161/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje ukončení smlouvy o výpůjčce na část pozemku  
parc. č. 408/2 v k. ú. Přibyslav s paní Alenou Křesťanovou, Přibyslav, Tyršova 215 doho-
dou ke dni 15. 9. 2012.
Odpovědnost: Jana Krejčová
                            Ing. Ludmila Benešová
Termín: ukončení k 15. 9. 2012, údržba od 15. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Pronájem

162/2012 RM Rada města Přibyslav souhlasí s bezúplatným pronájmem cyklostezky v úseku parkoviště 
u nádraží – komunikace Přibyslav – Olešenka (0,00 – 0,500 km) dne 28. 9. 2012 v době 
od 9:00 do 15:00 hod Ing. Miloši Blažíčkovi, Bezručova 79/80, 591 02 Žďár nad Sázavou 
2 za účelem propagace netradičních forem pohybu a pořádání soutěží.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 28. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

163/2012 RM Rada města Přibyslav souhlasí se zapůjčením požárního automobilu FORD TRANZIT RZ 
2J0 0172 Sboru dobrovolných hasičů Perknov, IČ 60126094 ve dnech 14. 9. 2012 – 16. 9. 
2012 za účelem dopravy mladých hasičů na soutěž do města Freiberg, SRN.
Odpovědnost: Ivo Šimanovský
Termín: 14. 9. 2012 – 16. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

164/2012 RM Rada města Přibyslav rozhoduje přidělit byt č. 9 s  finanční spoluúčastí o velikosti 2+1 v by-
tovém domě Přibyslav, Nerudova 665 od 1. 10. 2012 Petru Moštěkovi, nar. 20. 4. 1983, 
bytem Přibyslav, Tržiště 432. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
Odpovědnost: Jarmila Málková
Termín: 09/2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Přidělení

165/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 134/1 o výmě-
ře cca 125 m2 v k. ú. Hřiště a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední desce po dobu  
15 dnů.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 09/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Záměr

166/2012 RM Rada města Přibyslav souhlasí s přijetím 1 pracovníka na veřejně prospěšné práce na 
dobu od 1. října 2012 do 30. listopadu 2012.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 08/2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Různé

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 12. 9. 2012

Mgr. Jan Štefáček, starosta Martin Kamarád, místostarosta
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Sběr a svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 
Odbor životního prostředí oznamuje, že v 42. týdnu roku 
2012, tj. ve dnech 15. října 2012 až 19. října 2012 bude 
ve městě Přibyslav proveden svoz velkoobjemového a ne-
bezpečného odpadu. V sobotu 20. října 2012 bude tento 
svoz uskutečněn v místních částech. Rozpis a mapa umístění 
jednotlivých stanovišť jsou zveřejněny níže.  

Při tomto sběru je možné odevzdat pouze velkoobjemo-
vý odpad (odpad, který se nevejde do popelnice) a odpad 
s nebezpečnými vlastnostmi například: rádia, televizory, 
ledničky, plechovky, nádoby od barev, laků, ředidel, zářivky, 
monočlánky, akumulátory, léky aj. 

Žádáme občany, aby velkoobjemový odpad a odpad 
s nebezpečnými vlastnostmi předali na určeném stanovišti 
v určenou hodinu přímo k autu. Mobilní svoz a sběr bude 
pro město Přibyslav zajišťovat firma ODAS pana Miloslava 
Odvárky ze Žďáru nad Sázavou. S pracovníky ODASu bude 
spolupracovat i zaměstnanec města Přibyslav s nakladačem, 
který v případě potřeby pomůže občanům objemnější či těž-
ší odpad na stanoviště dopravit a naložit. Při tomto svozu 
nebude odebírán odpad ze zeleně a stavební suť.

Služba svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu 
je zajišťována pouze pro fyzické osoby – občany města Při-
byslav a jeho místních částí, a to zdarma. Právnické osoby 
a fyzické osoby podnikající mají povinnost odpady vzniklé 

při podnikatelské činnosti likvidovat dle zákona o odpadech 
předáním oprávněné osobě a současně prokazovat jejich 
zákonnou likvidaci kontrolním orgánům. 

Je zakázáno odkládat odpad na veřejná prostranství před 
svozem a po svozu velkoobjemových a nebezpečných od-
padů. Takto vzniklé hromady ohrožují bezpečnost a zdraví 
dětí, občanů i pracovníků zajišťujících svoz. Časy jsou posu-
nuty (kromě soboty) do odpoledních hodin, aby je mohla 
využít většina občanů. Stanoviště jsou zpravidla rozmístěna 
nedaleko sebe, aby v případě, že občan již nestihne vybrané 
stanoviště, mohl odpady předat na jiném stanovišti. Prosíme, 
žádné ukládání odpadů na chodníky!!! Pokud budou občané 
ukládat velkoobjemový nebo nebezpečný odpad na veřejné 
prostranství, vystavují se možnosti uložení pokuty. Vzhledem 
k tomu, že svoz bude probíhat za plného silničního provozu, 
žádáme občany o zvýšenou opatrnost při pohybu na komu-
nikacích. Dále žádáme řidiče, aby v čase určený pro svoz 
odpadu neodstavovali vozidla v místech, kde by měla být 
stanoviště svozu. Občané města mohou celoročně k odlože-
ní nebezpečných odpadů a jiných odpadů využít bezplatnou 
službu sběrného dvora v Ronově nad Sázavou.

V případě nejasností nebo dotazů se můžete informovat u 
vedoucí odboru životního prostředí Mgr. Ludmily Řezníčko-
vé, telefonní kontakt 569430825, mobil 731153324.

Časový rozpis svozu 
velkoobjemového  
a nebezpečného odpadu
Číslo Datum a čas Stanoviště
 Pondělí 15. 10. 2012  

1. 14:00-14:45 Příkopy
2. 15:00-15:45 Pecháčkova
3. 16:00-16:45 U Koupaliště
4. 17:00-17:45 Ronovská (LDO)

 Úterý 16. 10. 2012  
5. 14:00-14:45 gen. Luži
6. 15:00-15:45 Vyšehrad
7. 16:00-16:45 Bechyňovo náměstí 

(radnice)
8. 17:00-17:45 Husova (zámek)

 Středa 17. 10. 2012  
9. 14:00-14:45 U Lesa

10. 15:00-15:45 Tržiště
11. 16:00-16:45 Žižkova
12. 17:00-17:45 Česká

 Čtvrtek 18. 10. 2012  

13. 14:00-14:45 Jiráskova
14. 15:00-15:45 Wolkerova
15. 16:00-16:45 Bezručova
16. 17:00-17:45 Nerudova

Pátek 19. 10. 2012
17. 14:00-14:45  Pelikánova
18. 15:00-15:45  Na Vyhlídce

19. 16:00-16:45  Rašínova
20. 17:00-17:45  U Barevny

Vůz Sobota 20. 10. 2012  
1,2   8:00-  8:45 Poříčí, Utín  

(u kulturního domu)
1,2   9:00-  9:15 Poříčí (statek), 

Hesov
1,2   9:30-10:15 Česká Jablonná, 

Keřkov (u hasičské 
zbrojnice)

1,2 10:30-11:15  Dolní Jablonná, 
Dobrá (u hasičské 
zbrojnice)

1 11:30-12:00  Dvorek
2 11:30-12:15  Hřiště
1 12:15-12:45  Uhry
2 12:30-13:15  Ronov nad Sázavou

Kontejnery na bioodpady (kompostovatelný odpad)
Kontejnery budou přistaveny vždy druhé pondělí v měsíci na určené 
stanoviště a  budou tak v Přibyslavi rozestavěny po dobu  tří týdnů 
v měsíci.

Den Místo 
přistavení 

(ulice)

Den Místo 
přistavení 

(ulice)

Den Místo 
přistavení 

(ulice)
Pondělí 

8.10.
gen. Luži Pondělí

15.10.
Tržiště Pondělí

22.10.
Cihlářská

Uterý
9.10.

Bezručova Uterý
16.10.

Jiráskova Uterý
23.10.

Česká

Středa
10.10.

Hesovská Středa
17.10.

Vyšehrad Středa
24.10.

Nerudova

Čtvrtek
11.10.

Pecháčkova Čtvrtek
18.10.

Příkopy Čtvrtek
25.10.

Niklfeldova

Pátek
12.10.

Žižkova Pátek
19.10.

Na 
Vyhlídce

Pátek
26.10.

U Koupaliště

Na místní části a zahrádkářské osady budou 
kontejnery na biodpady rozmístěny takto:
 

Měsíc Lokalita Datum
říjen Dvorek 1. 10. 2012 - 2. 10. 2012

Uhry 3. 10. 2012 - 4. 10. 2012
Utín 5. 10. 2012 - 7. 10. 2012
Poříčí 29. 10. 2012-30. 10. 2012
Dobrá 31. 10. 2012 - 1. 11. 2012
Keřkov 2. 11. 2012 - 4. 11. 2012

Listopad Utín 
dle sněhových 
podmínek

5. 11. 2012 - 6. 11. 2012

Zahrádky u 
Aca dle sněh. 
podmínek

7.11.2012 - 8.11.2012
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S dalšími požadavky na umístění kontejnerů na bioodpady se obraťte na odbor životního prostředí Městského úřadu Přibyslav.
Mgr. Ludmila Řezníčková, vedoucí OŽP



 

     Město  Přibyslav 
ve spolupráci 

s  Občanským sdružením Diakonie 
Broumov  

 
VYHLAŠUJE 

H U M A N I T Á R N Í     S B Í R K U 
 Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ 
 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,  
 Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 
 Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše 

nepoškozené 
 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky 
 Obuv – veškerou nepoškozenou 
 Hračky – nepoškozené a kompletní 

 
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 

 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – 
z ekologických důvodů 

 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí 
 znečištěný a vlhký textil 

 
Sbírka se uskuteční 

 
Dne:  2. listopadu  2012 (pátek)  v době od 15.00 hodin do 18.00 hodin  

3. listopadu  2012(sobota) v době od   8.00 hodin do 12.00 hodin  
 
Místo:  v objektu „Starého špitálu“ Přibyslav, Vyšehrad 271    

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,  
aby se nepoškodily transportem. 

Přivítáme  i případný příspěvek na dopravu v jakékoliv výši, za který 
Vám předem moc děkujeme. 

Děkujeme za Vaši pomoc. 
Bližší informace podá: 

Městský úřad Přibyslav - Jarmila Málková  
tel.: 569 430 816,e-mail: malkovaj@pribyslav.cz. 

Občanské družení Diakonie Broumov je nezisková organizace,  která poskytuje  sociální 
služby pro občany z okraje společnosti - materiální pomoc sociálně potřebným, azylové 
ubytování i pracovní příležitosti.  Více na  www: diakoniebroumov.org 

MĚSTO PŘIBYSLAV

Komise sociální a zdravotní RM Přibyslav 
Komise sociální a zdravotní Rady města Přibyslav vyzývá naše občany k podávání žádostí o jednorázové fi nanční 
příspěvky.
Jednorázový fi nanční příspěvek z prostředků města na částečnou úhradu pořízených rehabilitačních, kompenzačních 
a vzdělávacích pomůcek, případně na částečnou úhradu realizovaných zdravotně – rehabilitačních a lázeňských pobytů  
pro občany s trvalým pobytem v Přibyslavi.

Oprávněnými žadateli jsou:
Občané se zdravotním postižením, kterým byl přiznán příspěvek na péči (za nezaopatřené nezletilé děti podává 
žádost zákonný zástupce dítěte). 
Podmínky pro přiznání příspěvku: 

Žádost musí být podána na našem tiskopisu (vydá sociální pracovnice MÚ Přibyslav, kancelář č. 106).1. 
K žádosti musí být doložen doklad prokazující pobírání příspěvku na péči a v případě nezletilých nezaopatřených 2. 
dětí doklad prokazující nezaopatřenost.
Možnost podání žádosti se vztahuje pouze na osoby s trvalým pobytem v Přibyslavi.3. 
Jde o netestovaný, nenárokový, jednorázový fi nanční příspěvek (nezkoumají se příjmy žadatele ani společně posu-4. 
zovaných osob).
Příspěvek bude možno poskytnout na pomůcky nebo pobyty prokazatelně  uhrazené v období od 1. 1. 2011 5. 
do 31. 10. 2012.
Příspěvek není možno poskytnou na pomůcky, které jsou plně hrazené zdravotními pojišťovnami nebo jsou hrazeny 6. 
ze státní  prostředků.
Termín podání žádosti do 31. 10. 2012 (včetně).7. 

O příspěvku rozhoduje na návrh komise Rada města. 
Jarmila Málková

Z činnosti Pečovatelské 
služby Přibyslav
V současné době využívá služeb Pečovatelské služby Při-
byslav 119 uživatelů, přičemž maximální kapacita Pečo-
vatelské služby Přibyslav je 120 klientů. 

Naše služby jsou poskytovány na základě uzavřené 
smlouvy o poskytování služby v souladu se zákonem 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění poz-
dějších předpisů a Vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona o sociálních služ-
bách, ve znění pozdějších předpisů. Služba je poskytová-
na v nezbytném rozsahu a v předem dohodnutém čase 
sjednaném ve smlouvě. 

Posláním Pečovatelské služby Přibyslav je podpora či 
pomoc lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvo-
du věku, dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu 
nebo zdravotního postižení či se ocitli v obtížné sociální 
situaci. 

Naší cílovou skupinou jsou tudíž senioři, osoby se 
zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocně-
ním a rodiny s dětmi (pouze rodiny, kterým se narodi-
ly současně 3 nebo více dětí, a to pouze do 4 let věku 
těchto dětí). Pečovatelská služba Přibyslav neposkytuje 
své služby osobám soběstačným, kteří nepotřebují pra-
videlnou pomoc jiné fyzické osoby, osobám vyžadující 
nepřetržitý celodenní dohled (tj. osobám, jejichž zdra-
votní stav předpokládá trvalou lékařskou nebo ošetřo-
vatelskou péči), agresivním osobám napadající slovně či 
fyzicky personál, osobám nedodržující smluvní pravidla a 
osobám, kterým byla nařízena karanténa pro podezření 
z nákazy přenosnou chorobou, při onemocnění touto 
chorobou nebo při podezření na onemocnění touto 
chorobou.

Podporujeme uživatele, aby mohli i v náročných život-
ních situacích spojených se samotou, stářím, nemocí či 
zdravotním postižením zůstat ve svém domácím prostře-
dí, které je jim vlastní, žít důstojně a zapojovat se do běž-
ného života společnosti. Pečovatelská služba je zajišťová-
na formou ambulantní (ve středisku pečovatelské služ-
by) a terénní (v domácnostech klientů) ve vymezeném 
čase. Ambulantní služby jsou poskytovány ve středisku 
pečovatelské služby na adrese Tržiště 254, Přibyslav, 
terénní služby jsou poskytovány ve čtyřech domech s pe-
čovatelskou službou – Tržiště č.p. 239, č.p. 240, č.p. 254 
a č.p. 251, v obci Přibyslav a 11 místních částech (Dobrá, 
Poříčí, Ronov nad Sázavou, Hřiště, Česká Jablonná, Dolní 
Jablonná, Utín, Keřkov, Hesov, Dvorek, Uhry). 

Naším cílem je zabezpečit uživateli základní životní 
potřeby, poskytovat mu odbornou a kvalitní péči, vést 
jej k samostatnosti a k rozvíjení vlastních schopností 
při sebeobsluze či při péči o domácnost. Snažíme se, 
aby uživatel řešil svou situaci pomocí vlastních sil a ne-
prohlubovala se tak jeho závislost na sociálních služ-
bách. Umožňujeme mu s ohledem na svůj zdravotní 
stav a soběstačnost uplatňovat svoji vlastní vůli.

Nejsme rezidenční (tj. pobytové) zařízení, v domě 
s pečovatelskou službou je pouze sídlo naší služby. 
Tudíž neřešíme spory mezi obyvateli domů s pečo-
vatelskou službou ani problémy spojené s opravou 
a údržbou bytů v domech s pečovatelskou službou. 
V domech s pečovatelskou službou jsou soukromé 
byty a obyvatelé těchto bytů nemají automaticky zajiš-
těnou pečovatelskou službu.

Dne 11. 9. se pracovnice Pečovatelské služby Přibyslav 
v rámci vzdělávání zúčastnily školení na téma „Hranice 
mezi profesním a osobním životem“. Školení bylo zamě-
řeno na oddělení profesního života od osobního, což je 
nutným předpokladem pro očekávanou úroveň pracov-
ního výkonu i pro naplňující soukromý život. 

V úterý 25. 9. navštívila Pečovatelskou službu Přibyslav 
paní Vajdová z fi rmy IReSoft a představila nový softwa-
rový informační systém pro správu agendy terénních a 
ambulantních poskytovatelů sociálních služeb. Tento 
informační systém se skládá z několika modulů, s jejichž 
pomocí lze poté zjednodušit a usnadnit práci zaměstnan-
ců v rámci zařízení.

            Martina Veselá, DiS. – vedoucí PS
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organizace školního roku 
2012/2013
V základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích. 

Č.j. 14269/2011-20   Dne  31. května 2011 

Období školního vyučování ve školním roce 2012/2013 začne ve všech základních školách, středních ško-
lách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2012. Vyučování bude v prvním 
pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2013. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukon-
čeno v pátek 28. června 2013. 
Podzimní prázdniny – připadnou na čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012. 
Vánoční prázdniny – budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2012 a ukončeny ve středu 2. ledna 2013. 
Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2013. 
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2013.  
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 

Termín  Okresy, obvody hl. města Prahy 

4. 2.–10. 2. 2013 Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, 
Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město 

11. 2.–17. 2. 2013 Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, 
Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná, Vysočina, Havlíčkův Brod 

18. 2.–24. 2. 2013 Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, 
Přerov, Frýdek-Místek 

25. 2.–3. 3. 2013 Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, 
Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín 

4. 3.–10. 3. 2013 Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, 
Bruntál 

11. 3.–17. 3. 2013 Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, 
Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března a pátek 29. března 2013. 
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2013 do neděle 1. září 2013. 
Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne v pondělí 2. září 2013. 

                                                                                                    Mgr. Josef Dobeš, v.r., exministr 

zprávy ze zuŠ
V pondělí 3. září 2012 jsme zahájili nový školní rok 
a děti se pustily do hraní nových skladeb a přípravy 
na koncerty a soutěže.

ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod má celkem 550 
žáků. Děti mohou navštěvovat čtyři obory – hudeb-
ní, výtvarný, taneční a literárně – dramatický.

V Přibyslavi se vyučuje pouze hudební obor. Naši 
pobočku navštěvuje 115 žáků. Děti si vybírají mezi 
výukou zpěvu (MgA. Ondřej Štefáček), hrou na 
housle (Jitka Němcová), na klavír (Hana Loubko-
vá), na dechové nástroje (Luděk Novák), na akor-
deon (BcA. Jitka Baštová) a na kytaru (Bc. Jindřich 
Macek). Za loňský rok jsme s dětmi vystoupili na 
různých koncertech, vernisážích, hudebních soutě-
žích a vítání občánků města. Celkem jsme absolvo-
vali 48 akcí.   

Koncerty ZUŠ pořádáme téměř každý měsíc 
v kulturním domě, více informací najdete na pla-
kátech. V současné době připravujeme koncert, 
který se uskuteční ve čtvrtek 18. října 2012 v 16:00. 
Všechny vás srdečně zveme.

Kontakty: 
www.zushb.cz; telefonní číslo: 725 402 687

Hana Loubková
vedoucí pobočky ZUŠ

     
 

 Nová dominanta města
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Místní skupina Českého červeného  
kříže v Přibyslavi
V pondělí 3. 9. 2012 jsme se starší partičkou 
„červenokřižáčků“ vyrazili na akci „Volný čas nemusí 
být nuda“ – jednalo se o prezentaci neziskových 
organizací v Havlíčkově Brodě. Kromě Českého 
červeného kříže zde měli stanoviště Skauti, Pionýři a 
Hasiči. Akce byla zdařilá a počasí nádherné. Všichni 
zúčastnění předvedli výborné znalosti z oblasti 
první pomoci, schopnost organizace a prezentace.
V sobotu 8. 9. 2012 jsme se zúčastnili s partičkou 
menších „červenokřižáčků“ charitativní akce „Běh 
naděje“, která se konala v Přibyslavi. Na této akci 
jsme opět prezentovali ukázky první pomoci, 
vakuové dlahy a jejich použití, spíše pro zpestření – 

abychom se jich při použití opravdovými záchranáři 
nebáli. Novinkou bylo stanoviště se speciálními 
brýlemi – „Opilý a zmatený“. Škoda jen, že tato 
akce nebyla veřejností moc využita.

V pondělí 8. 10. 2012 od 10:00 ve velkém 
sále radnice města Přibyslav pořádá MSČČK ve 
spolupráci s městem Přibyslav přednášku „(NE)
BEZPEČNÝ VĚK“. Přednáška je určena pro seniory 
(dodatečně k jejich Mezinárodnímu svátku seniorů) 
a povedou ji zkušení lektoři z Městské policie 
a BESIPU. Na zúčastněné čeká občerstvení a malý 
dáreček od dětí ze školní družiny.
 

 

                      Místní skupina Českého červeného kříže v Přibyslavi 
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V sobotu 8. 9. 2012 jsme se zúčastnili s partičkou menších „červenokřižáčků“ charitativní akce „Běh naděje“, 
která se konala v Přibyslavi. Na této akci jsme opět prezentovali ukázky první pomoci, vakuové dlahy a jejich použití, 
spíše  pro  zpestření  ‐  abychom  se  jich  při  použití  opravdovými  záchranáři  nebáli.  Novinkou  bylo  stanoviště  se 
speciálními brýlemi – „Opilý a zmatený“. Škoda jen, že tato akce nebyla veřejností moc využita. 

V pondělí 8. 10. 2012 od 10.00 hodin ve velkém sále radnice města Přibyslav pořádá MSČČK   ve spolupráci 
s městem  Přibyslav  přednášku  „(NE)BEZPEČNÝ  VĚK“.  Přednáška  je  určena  pro  seniory  (dodatečně  k jejich 
Mezinárodnímu  svátku  seniorů)  a  povedou  ji  zkušení  lektoři  z Městské  policie  a  BESIPU.  Na  zúčastněné  čeká 
občerstvení a malý dáreček od dětí ze školní družiny. 

  
 

POZOR! DOBROVOLNÍ DÁRCI KRVE! 
Po roční pauze se opět chystá  divadelní představení pro dobrovolné dárce krve. 
Hlavním sponzorem se stejně jako loni stala firma SC Metal, s.r.o  a DS Furiant při KZM Přibyslav, 

který uvede představení „Není Kost  jako kost“. Divadelní představení bude v pátek 12. 10. 2012 od 19.00 
hodin.  Lístky  je možné  si  vyzvednout na podatelně MÚ popř.  rezervovat na  telefonním  čísle 724 551 604 
v termínu od 25. 9. 2012 do 5. 10. 2012. Lístky, které nebudou využity dobrovolnými dárci, budou nabídnuty 
členům MSČČK, dobrovolníkům z Fokusu Vysočina popř. dalším organizacím v Přibyslavi. 

              Za MSČČK Ilona Loužecká 

Po roční pauze se opět chystá  divadelní představení pro dobrovolné dárce krve.
Hlavním sponzorem se stejně jako loni stala firma SC Metal, s.r.o.  a DS Furiant při 

KZM Přibyslav, který uvede představení „Není Kost jako kost“. Divadelní představení 
bude v pátek 12. 10. 2012 od 19:00. Lístky je možné si vyzvednout na podatelně MÚ, popř. 

rezervovat na telefonním čísle 724 551 604 v termínu od 25. 9. 2012 do 5. 10. 2012. Lístky, které 
nebudou využity dobrovolnými dárci, budou nabídnuty členům MSČČK, dobrovolníkům z Fokusu Vysočina 
popř. dalším organizacím v Přibyslavi.
       Za MSČČK Ilona Loužecká

POZOR! DOBROVOLNÍ DÁRCI KRVE!

kvc HarmonIe
Během letních prázdnin jsme s maminkami z Mateřské-
ho centra nelenily a daly jsme se do úprav a vylepšování 
domečku pro děti. Začaly jsme vymalováním prostorů, 
tříděním hraček až po důkladný úklid celého objektu.  
Požádaly jsme Martina Körbra z Cechu malířů a lakýrníku z 
ČR, aby nám vytvořil příjemné a veselé prostředí pro děti. 
Prostory rozzářil pastelovými barvami, které působí velmi 
dobře. Děkujeme panu M. Körbrovi za vymalování formou 
sponzorského daru pro děti z domečku.

V měsíci září Mateřské centrum navštívilo městskou 
knihovnu, pořádalo již tradiční burzu oblečení a hraček 
pro děti ve Starém špitále. Zájem o nákup, ale i o prodej na 
burze byl obrovský. Z předchozích zkušeností jsme museli 
omezit kapacitu zboží na burze – prostory špitálu bohužel 
nejsou nafukovací! Zájemců o prodej bylo nahlášeno 140. 
Neprodané zboží jsme věnovali na charitu. Tímto bychom 
chtěli poděkovat všem ochotným a dobrovolným zájem-
cům za pomoc na přípravě celé akce.

Dále pro Vás připravujeme a dovolujeme si Vás pozvat na 
Den otevřených dveří v Harmonii, Martinskou jízdu a Vá-
noční výstavu. 

Těšíme se na Vás!!!
za KVC HARMONII Petra Pejzlová 
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Přibyslavští hasiči 
jsou jedničky
V sobotu 15. září 2012 jsem měl možnost zúčastnit 
se jako fanda společně s hasiči z Přibyslavi  
XVII. ročníku poháru IZS, který je jakousi po-
myslnou tečkou za celoroční prací výjezdových 
jednotek. Tato soutěž se pro mne, laika, odlišuje 
od jiných hasičských soutěží (požární útoky) tím, 
že je ja kousi simulací skutečného zásahu. Hasiči 
například přepravují zraněnou osobu, překonávají 
různé překážky, musí provést nejen hasební zá-
sah, ale i sklidit veškeré náčiní atd. To vše se našim 
hasičům v Havlíčkově Borové povedlo za úcty-
hodné 3 minuty a 4 vteřiny, což byl nejlepší čas ze 
33 zúčastněných jednotek.

Chtěl bych jim tímto poděkovat nejen za vzor-
nou reprezentaci města, ale především za to, že 
jsou minimálně stejně rychlí a obětaví při ostrých 
zásazích u nás ve městě a jeho okolí. Práce v jed-
notce JPO II vyžaduje velký kus sebeobětování, 
času, dřiny a nasazení. Tento čas a úsilí by mohli na 
místo prospěchu, který přinášejí druhým, věnovat 
sobě a svým rodinám. A navíc celou tu často 
nepříjemnou dřinu dělají i s jistou dávkou humoru 
a radosti.  Pánové, klaním se a děkuji Vám.

Martin Kamarád

 XVII. ročník poháru IZS v Havlíčkové Borové

 Rozloučení s létem v provedení SPCCH ČR ZO

Odpoledne 20. září 2012 se sešel v zasedacím sále 
přibyslavské radnice výbor naší organizace, aby 
projednal činnost na zbytek letošního roku. Bylo 
dohodnuto, že se každý měsíc bude konat, mimo 
výborových schůzí, alespoň jedna akce pro všechny 
naše členy. V říjnu to ovšem budou akce hned dvě. 
V úterý 16. 10. v 15:00 se vydáme na malý turis-
tický výlet po nové cyklostezce. Zájemci o tuto vy-
cházku se nemusejí ničeho bát, protože celou cestu 
nepůjdeme pěšky, ale do Ronova nad Sázavou se 
svezeme autobusem. Následující týden, v úterý 25. 
října ve 14:00 se sejdeme v zasedacím sále hasičské 
zbrojnice na výroční členské schůzi. Na měsíc listo-

svaz postižených civilizačními 
chorobami Přibyslav informuje…

pad připravujeme ve spolupráci s KZM Přibyslav 
besedu se známým spisovatelem. A konec roku 
zakončíme v prosinci opět dvěma akcemi. Ve středu 
19. 12. se vydáme do předvánočního Hlinska a 20. 
12. si zazpíváme koledy na tradiční vánoční be-
sídce.  A pak už se budeme těšit na hezké Vánoce 
v rodinném kruhu a společné akce v roce 2013. 
Podrobné pozvánky na všechny akce naleznete 
na naší vývěsce. V závěru této krátké zprávy nám 
dovolte, abychom touto cestou poblahopřáli naší 
předsedkyni paní Věře Schusterové k jejímu krás-
nému životnímu jubileu. Přejeme jí hodně zdraví, 
spokojenosti a optimismu do dalších let.

členové výboru SPCCH ČR ZO Přibyslav

rozloučení  
s léTem
V úterý 28. srpna 2012 se členové SPCCH ČR ZO 
Přibyslav rozloučili s pravidelným koupáním v bazé-
nu na městském koupališti a tím i s letošním létem. 
Sice se ještě v září pár teplých dnů objevilo, ale my 
jsme se již začali věnovat jiným činnostem. Touto ces-
tou děkujeme všem, kteří nám pomohli zpříjemnit 
horké dny v  příjemném prostředí koupaliště. 
Především pak panu Z. Matějkovi, řediteli SZM 
Přibyslav, i všem ostatním zaměstnancům bazénu 
i jiných organizací za vstřícnost a ochotu. Bez jejich 
pomoci by se tato letní akce jen těžko uskutečnila. 
Bude-li nám zdraví a počasí přát, v létě roku 2013 
nashledanou.

Věra Schusterová
předsedkyně SPCCH ČR ZO Přibyslav 
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 Tomáš Málek měl 
službu v kostele

 neohrožení  průvodci u štoly (zleva Michal 
Málek, Štěpán Bechyně , Radek Hanold, Šimon 

Ledvinka, Vojta Henzl, Michal Janáček) 

  ... při práci  

Prázdniny jsou nenávratně pryč, ale skaut je veselé 
mysli, jak nám říká osmý bod skautského zákona. 
Proto jsme se pouze s letmým ohlédnutím zpět 
pustili do nového celoročního dobrodružství. 

První schůzku jsme podnikli již ve středu 5. září. 
Byla ve znamení právě onoho ohlédnutí za prázdni-
nami, hlavně za táborem. Program se totiž skládal 
především z prohlížení táborových fotek a povídání 
si o tom, co kdo v létě prožil. Než jsme se rozešli 
domů, ještě jsme se domluvili na službách u Štoly 
pod farou a také na termínu a času schůzek, vše 
zůstalo při starém – tedy středy od 18ti hodin u naší 
skautské Základny.

Neviděli jsme se dva dny a již zde byl víkend 
a Mlékárenský den, tady jako každý rok měl i letos 
náš oddíl pořadatelskou službu, kdy zajišťoval 
průvodcovskou službu u výše zmíněné Štoly, 
další z členů našeho oddílu potom „průvodcoval“ 
v přibyslavském kostele. Každý skaut posky-
toval případným zájemcům informace z historie 
i současného života daného místa.

Hned následující středu byla opět schůzka. Na 
programu jsme měli střílení ze vzduchovek, ale 
protože pršelo, tak střílet šli pouze ostřílení ve- 
teráni, kterým nějaká ta kapka za krk nevadí. Mladší 
členové oddílu, které ještě tábory tolik nezocelily, 
šli do klubovny a tam, světe div se, byla založena 

aldebaran září jIž od začáTku září

nová šestičlenná družina vlčat – družina Gepardů. 
Málem jsem zapomněl, přivítali jsme mezi nás nové-
ho člena a právě on obohatil náš oddíl o jedno vlče, 
a proto mohla vzniknout tato jedinečná událost. 

Teď v září máme před sebou ještě dvě schůzky  
a jedno přespání na Základně, které proběhne  
28.–29. září. Ale o tom, co se tam vše seběhne 
a jaká dobrodružství prožijeme, se dočtete až zase 
někdy příště. 

Než se s vámi rozloučím, ještě pár pozvánek:
Pokud vás zajímá, jak náš oddíl žije, podívejte se 

na naše ve webové stránky: 
http://oddilaldebaran.webnode.cz/

Kdybyste někdo chtěl prožít také nějaké to 
dobrodružství na vlastní kůži je to jednoduché, stačí 
s námi vyrazit třeba na Žižkovo kolečko. Nevíte co 
a kdy to vůbec je? Tady v přibyslavském občasníku 
jistě najdete plakát s bližšími informacemi.

Nebo pokud jste kluci a chodíte alespoň 
do první třídy, klidně a beze strachu mezi 
nás přijďte. Termíny schůzek, setkání, výprav 
a dalších akcí naleznete také na našem webu:  
http://oddilaldebaran.webnode.cz/, nebo sledu-
jte nástěnku u školy, popřípadě zavolejte na číslo: 
731 585 349.

Za 1. oddíl Aldebaran
Bc. Karel Březina, vedoucí oddílu

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Přibyslav
pořádá tradiční

vÝsTavu ovoce, 
zelenIny a kvĚTIn
a dalších výpěstků svých členů a ostatní veřejnosti 
z Přibyslavi a blízkého okolí. Výstava se koná v rámci 
14. ročníku Výstavy ovoce, zeleniny, medu a brambor 
Přibyslavska. Výstava bude otevřena ve sklepení 
radnice 

v sobotu 20. a v neděli 21. října 2012, 
vždy od 9:00 do 17:00

V pondělí 22. října 2012 v dopoledních hodinách bude 
výstava otevřena pro návštěvu žáků z místní základní a ma-
teřské školy.

Příjem exponátů na výstavu bude prováděn od čtvrtka 
18. 10. do pátku 19. 10. 2012, vždy od 17:00 do 19:00. 
Pro příjem exponátů i likvidaci výstavy bude otevřen zadní 
vchod radnice od školy.  

Ovoce, zeleninu a květiny označte jménem pěstitele 
a názvem odrůdy. U ovoce doporučujeme od jedné odrůdy 
3 až 4 ks v závislosti na velikosti plodů, může jich být i méně. 
Na výstavě uvítáme i vazby ze sušených květin, bonsaje, 
květiny, léčivé byliny a vše, co se váže k práci na zahrádce 
a zahrádkaření. Při příjmu exponátů na výstavu (především 
jablek) uveďte, zda je chcete vrátit, popř. zda jablka věnujete 
na degustační zkoušku. Ta se uskuteční na radnici začátkem 
prosince, a pokud uvedete svoji přesnou adresu, telefon 
nebo mailovou adresu, budete samozřejmě pozváni.

V sobotu dopoledne ihned po slavnostním zahájení vý-
stavy budou oceněni pěstitelé vítězných odrůd brambor na 
základě výsledků degustačních zkoušek. Návštěvníci budou 
mít možnost během dopoledne ochutnat tyto tři vítězné 
odrůdy.

Nebude chybět ani tradiční divácká „Soutěž o nejkrásněj-
ší jablko“ s vyhlášením a oceněním tří vítězných pěstitelů, vy-
hlášení se uskuteční v 11:30. Současně proběhne vyhlášení 
výsledků výtvarné soutěže dětí s předáním cen vítězům. 

Společně s námi budou kromě Sativy Keřkov, a. s., 
vystavovat i další pěstitelé brambor z okolí, zahrádkáři 
z okolních organizací ČZS, Český svaz včelařů, základní 
a mateřská škola, místní zahradníci a prodejci květin a další. 

Ve vestibulu a v přízemí radnice budou současně probíhat 
výstava dalších zájmových organizací města – Svaz rybářů, 
chovatelů, myslivců – a bude zde i prodejní výstava perníků.

Na sobotu dopoledne je přislíben před radnicí prodej 
ovocných stromků, květin, okrasných rostlin a brambor, 
účast přislíbil i prodejce jablek na uskladnění. V prostorách 
radnice bude probíhat prodej kmínu, máku, hnojiva Krista-
lon, medu, výrobků z brambor a dalších. 

Likvidace výstavy se uskuteční v pondělí 22. října 2012 
v době od 17:00 do 18:00, nevyzvednuté exponáty pak 
budou převezeny do klubovny ZO v Žižkově ulici č. 106.

Slavnostní zahájení se uskuteční v sobotu 20. října 2012 
v 9:00 za přítomnosti starosty města Mgr. Jana Štefáčka, 
předsedy ZO ČZS Ing. Albína Jaitnera, předsedy územního 
sdružení ČZS Havlíčkův Brod Ing. Petra Jiráska z Pohledu, 
pozváni jsou dále zástupci Kraje Vysočina, poslanci Parla-
mentu ČR a další hosté.

Srdečně zveme všechny příznivce zahrádkaření k hojné 
účasti na této tradiční výstavě, ať už jako vystavovatele,  
či návštěvníky.       

  Výbor ZO ČZS Přibyslav 
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co PřIPr avuje kzm PřIbyslav
V knihovně si můžeme i hrát.

Skleněná krása
Klub seniorů Pohoda uskutečnil malý zájezd dne 19. 9. 
do Horního Bradla a stálo to za to. Nedaleko Chotěboře 
a blízko známé přehrady Seč je malé městečko obklope-
né krásnou přírodou, tak jako všude u nás v Čechách. 
Městečko samo má ale ve svém středu jinou krásu. Skle-
něnou. Tam pod rukama šikovných žen vznikají překrás-
né křehké vánoční ozdoby. A je jich spousta. Od kuliček, 
špiček, zvonečků až po zvířátka, něžné labutě v malých 
i obřích velikostech. Obdivuhodná je i zručnost a přes-
nost ručního malování, při kterém vznikají ozdoby přesně 
jedna jako druhá. Měli jsme možnost projít všechna pra-
coviště od vzniku tvaru ozdoby až po malování a obdivo-
vat se nápadům a zručnosti a celé skleněné kráse. Moc se 
nám to líbilo a zvláště o Vánocích budeme vzpomínat, jak 
asi i ty naše ozdobičky vznikly. 

Klub seniorů Pohoda zve veřejnost na říjnové akce:

a) 1. října ve 14:00 zahájíme akci PĚŠKOTOURS. Celý 
měsíc budeme opět sčítat vycházkové a najeté kilome-
try. Senioři, přidáte se k nám? (klubovna  - společen-
ská místnost domu s pečovatelskou službou).

b) 8. října v 10:00 pořádáme v rámci Týdne sociální služeb 
přednášku na téma (NE)BEZPEČNÝ VĚK. Přednáška 
je zaměřena na otázky týkající se bezpečnosti seniorů, 
zdravotní problematiky a bezpečnosti provozu. Pořá-
dáme ve spolupráci s ČČK Přibyslav, Městskou Policií 
Havlíčkův Brod a BESIPEM (zasedací sál radnice).

c) 15. října ve 14:00 nás navštíví vedoucí knihovny paní 
A. Slaninová. Umí hezky vyprávět a nabídne nám čet-
bu od starších i nových spisovatelů (klubovna – spole-
čenská místnost domu s pečovatelskou službou).

d) 20. října 2012 od 14:00 uskutečníme společnou akci 
se školním kroužkem Otakárek na téma „Naše okolní 
vesnice dříve a dnes“ (zasedací sál radnice).

Více informací vedoucí klubu seniorů Jiřina Šillerová,  so-
ciální pracovnice MÚ Přibyslav Jarmila Málková.

Jiřina Šillerová, vedoucí klubu

Nejen maminky a babičky s dětmi, ale vy všichni si 
můžete přijít do knihovny hrát! Máme zde pro vás 
nabídku společenských her a připravili jsme nové 
tematické kufříky. 

Naši nabídku jsme obohatili o hry v angličtině 
(zábavnou formou si děti procvičí znalost AJ), které 
mohou využít i dospěláci, kteří se právě rozhodli 
rozšířit si své jazykové znalosti.

Kufříky budou k dispozici čtyři. Jsou tematicky 
rozděleny dle věku dítěte, tedy od nejmenších až 
po největší. 

V prvním kufříku pro nejmenší jsou k dispozici 
tvořivé hry (puzzle, domino) a leporela pro nejmen-
ší. Materiál je zaměřen na první slova, barvy, počí-
tání. Pro rodiče potom inspirující kniha her. 

Druhý kufřík obsahuje taktéž puzzle, domino, 
leporela, navíc potom knihu „Veršované rozcvičky 
pro kluky a holčičky“. S touto roztomilou knihou se 
naučíte nejen pěkné (krátké) říkanky, ale procvičíte 
i některou část těla. Např. říkanka Zvony.

Po krajině krásně zní
staré zvony kostelní.
Bim-bam, bim-bam z kostela
je písnička veselá.
 
Tělesné procvičení krční páteře. Předklony a zá-

klony hlavy. Hlavu střídavě předkláníme a zaklá-
níme. Aby se nám hlava nezatočila, pohyb by měl 
vycházet z dolní části krční páteře. Oči necháváme 
otevřené.

 
Tento kufřík obsahuje i knihu „Hry pro maminky 

s dětmi“ od Jany Hanšpachové, která obsahuje uko-
lébavky, 70 říkadel pro nejmenší, psychomotorické 
hry, výtvarné náměty, tvořivé činnosti.

 Třetí kufřík, tzv. Anglický, obsahuje první písnič-
ky v angličtině, ilustrovaný slovník, který je oboha-
cen o 20 odkrývacích okének, elektrickou výukovou 

hračku, pracovní listy zaměřené na popis domu, 
volného času, popis města, jídla a pití, lidského těla, 
nepravidelná slovesa.

Čtvrtý kufřík se připravuje.
V nabídce máme taktéž hry Medvídku Pú, ne-

zlob se! A Cestujeme se Čtyřlístkem. Obě dvě tyto 
hry jsou určeny pro hráče od 5 let.

Zpestřením je zvuková kniha Zpívání od Zdeň-
ka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Děti se naučí nové 
písničky a zároveň si je mohou samy doprovodit na 
přiložený miniklavír.

Poslední nabídkou je dřevěný xylofon pejsek, 
který je taktéž k zapůjčení.

 
Proto neváhejte a navštivte nás, rádi Vám tyto 

„poklady“ zapůjčíme i domů. Blíží se čas podzimu, 
šedého počasí a zimy, zábava tohoto druhu se vám 
bude určitě hodit ve chvílích volna, kdy se vaše ra-
tolesti budou doma nudit.

Další setkání KVC Harmonie proběhne 10. 10. 
2012, od 8:30 v dětském oddělení Měk Přibyslav.

Akce „Rodiče čtou dětem“ proběhne 10. 10. 
2012, od 16:00 do 17:00, taktéž v dětském oddě-
lení MěK Přibyslav

Pojďme všichni do divadla…
Už je to tak. Rok s rokem se sešel a již za pár dnů 
bude zahájen 29. ročník přehlídky amatérských di-
vadelních souborů „Divadelní Přibyslav“. A co vám 
letos chceme nabídnout? Jistě mnoho dobrých 
hereckých výkonů, smíchu i chvil k zamyšlení. Svůj 
program si jistě najdou nejen dospělí, ale i děti, na 
které je při přehlídce určitě pamatováno. Někte-
ré programy ovšem nejsou pro děti a mládež do 
15 let vhodné. Což jistě rozumní rodiče pochopí, 
že ne vše mohou naše ratolesti v takovém věku 
shlédnout. Ale je jen na vás, které představení si 
vyberete. A já si myslím, že si určitě z nabízených 
divadelních představení vyberete. 

 Andrea Slaninová, knihovnice

přijme 
knihovníka/knihovnici Městské knihovny Přibyslav 
(zástup za mateřskou dovolenou)

Požadavky na uchazeče
fyzická osoba starší 18-ti let, občan České republiky 
nebo 
cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR, který 
ovládá český jazyk,způsobilost k právním úkonům, bez-
úhonnost.

Další požadavky
požadované vzdělání: minimálně středoškolské s matu-
ritou, obor knihovnictví a informace vítán, znalost práce 
na PC – WORD, internet, Outlook, komunikativnost, 
pečlivost, spolehlivost, samostatnost a časová fl exibilita

Písemné přihlášky a následující doklady
a) strukturovaný životopis, ve kterém uvede mj. úda-
je o předešlých zaměstnáních, odborných znalostech 
a dovednostech, které se týkají požadované činnosti
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
c) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém 
vzdělání
zašlete na adresu:
Kulturní zařízení města Přibyslav, Bechyňovo náměstí 
45, 582 22 Přibyslav

Platové podmínky: dle zákona č. 262/2006 Sb., nař.vl. 
564/2006 Sb. o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Nástup: od 1. 12. 2012
Lhůta pro podání přihlášek: do 15. 10. 2012

Zdeňka Valnerová – ředitelka KZMP

K U L T U R N Í  D Ů M  P Ř I B Y S L A V

Vstupné: permanentky 260 Kč / 130 Kč 

( zakoupíte v Informačním centru Př ibyslav 

do 13. 10. 2012)

na jednotl ivá představení 80 Kč / 60 Kč 

( pokladna KD Př ibyslav)

Divadelní PŘibyslav

Slavnostní zahájení . . . . . . . .

w w w . k z m p r i b y s l a v . c z

Není Kost jako kost

DS Furiant Přibyslav 

TITANIK
Škrdlovice

Osamělost fotbalového 

brankáře

Didier Kaminka

Chotěboř

Dalskabáty hříšná ves

Havlíčkův Brod              
             

     

Zlomatka

DS Zmatkaři Dobronín

(nevhodné do 15 let!! !)

Dopis Mikulášovi

LS Přibyslavská pimprlata                                

Sobota
13. 10.
18.00 hod.

Pátek
19. 10.
19.00 hod.

Ošizený Luciper 

LS Přibyslavská pimprlata
Sobota 

20. 10.
14.00 hod.

15.30 hod.

Neběhej tady nahá

Stonařov Sobota 
3. 11.
19.00 hod.

začarovaný les

LS Přibyslavská pimprlata             
             

hymna  

Žďár naad Sázavou 

Pátek 
 16. 11.
  19.00 hod.

Vražda v tunelu

JenTak Havlíčkova Borová  

Sobota 
 24. 11.
 19.00 hod.

Rozsvěcení 

vánočního stromu 
(náměstí)          

Zakončení
  

             
             

             
          

rozmarný duch

DS AJETO Počátky
Sobota 

27. 10.
19.00 hod.

Pátek 

9. 11.
19.00 hod.

Sobota 

10. 11.
19.00 hod.

Pátek 
 23. 11.
 19.00 hod.

Sobota 
1. 12.
14.00 hod.

Neděle 
2. 12.
15.00 hod.

2012
29. ROČNÍK

Sobota 
10. 11.
14.00 hod.

15.30 hod.
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Další tři 
zapomenutá 
„neJ“ z přibyslavi
 V hasičském sboru v Přibyslavi mají nejstaršího 
člena, který vykonává již 57 let úkol trubače. Je to 
75-letý Karel Čáslavský, bývalý dílovedoucí. Vystří-
dalo se za něho již mnoho velitelů i členů hasičské-
ho sboru, on je však své trubce věrný dosud a i při 
vysokém věku navštěvuje stále cvičení a má pořád 
zájem o rozvoj svého sboru. (N. listy, 19. 1. 1941)
 73-letý přibyslavský krejčí Ant. Smejkal je nej-
starším zřízencem pohřebního ústavu. Za 53 let, 
dobu po kterou provozuje funebráctví, doprovodil 
na poslední cestě více než dva tisíce nebožtíků. 
V letech, kdy v městě neměli ještě pohřební vůz, 
odnesl na sta rakví na nosítkách. (N. politika, 11. 
3. 1941)
 V Přibyslavi zemřel ve věku sto dvou let nej-
starší občan okresu Havl. Brod Karel Koliha. Vyučil 
se kožešníkem a tomuto řemeslu zůstal věrný. Do 
posledních let si uchoval veselou mysl a dobrou 
paměť. (Pochodeň, 1-2. 4. 1967)

J. Ledvinka, ml.

olympiáDa, a co my?
Před několika týdny nám skončila olympiáda 
v Londýně.  Určitě už někoho napadla otázka, 
zda se nějaký rodák zúčastnil této velkolepé akce 
v její více než stoleté historii. Víme, že z Přibyslavi 
pochází mistr Evropy a několik mistrů republiky 
v seniorských soutěžích. Dosud se ale nepodařilo 
zjistit, zda si někdo z našeho města zasportoval na 
olympijských hrách (možná mě někdo opraví). Tak 
nám zatím musí stačit, že v Přibyslavi bydlel jistý 
čas obchodník Šebrle, snad prapředek mistra světa 
a olympijského vítěze Romana Šebrleho. Dále, že 
v Přibyslavi bydlela rodina Sáblíková, snad příbuz-
ná s Martinou Sáblíkovou, mistryní světa a olympij-
skou vítězkou. Vzpomenout můžeme ještě třeba na 
porodní bábu Vampolovou, pravděpodobně pří-
buznou s mistrem světa Petrem Vampolou. Snad 
se někdy potvrdí nebo vyvrátí příbuzenské vztahy 
s výše uvedenými. Jedno je ale jisté, v rámci (nejen) 
Přibyslavského dvanáctiboje zavítalo do Přibyslavi 
již několik mistrů republiky. I v minulosti jezdili do 
Přibyslavi zajímaví sportovci. Např. místním fotba-
listům pomáhalo znamenité pravé křídlo Miroslav 
Široký (1885-?). V letech 1903–06 hrál za Spartu 
Praha, 1906–13 za Slavii Praha, 1913–14 za Viktor-
ku Žižkov. Od roku 1908 sehrál skoro 250 zápasů. 
Pětkrát byl vítězem Poháru dobročinnosti, v roce 
1911 se dokonce stal amatérským mistrem Evropy. 
V nedávno vydané knížce se legendární obránce 
Jan Suchý (Souška), držitel stříbra na OH a MS,  
2x nejlepší obránce na MS  pochlubil, že do Přiby-
slavi jezdil za svým strýcem.

J. Ledvinka, ml.

Příběh z naší knihovny
Místní knihovna v Keřkově se těší zájmu pouze menšího počtu našich obyvatel, včetně mládeže. Přesto se 
najdou lidé, kteří nejenom, že rádi čtou, kteří si na svoji zálibu dokáží najít chvilku v každodenním shonu, 
ale projeví svůj zájem o knížky i jiným způsobem. Nabízí mi knihy vyřazené z vlastních knihoven nebo i 
takové, které měly skončit v kontejneru na papír – ve sběru. Protože mám v knihovně i řadu knih ve dvou 
či třech exemplářích, nabízím výměnou za dodané knihy možnost si vybrat v našich dubletách. Dávat 
knihy do kontejneru považuji za barbarství, zvláště jde-li o knihy s kvalitním obsahem, autorem či vnější 
zachovalostí. Knihy, které takto získám, bývají různého zaměření i obsahu. Romány, cestopisy, dětská 
literatura, naučné i praktické příručky apod. vydané v minulém, ale i předminulém století. Někdy chybí 
desky s titulním listem, tak se snažím název knihy nalézt uvnitř. U jednoho románu se mi to ani nepoda-
řilo. Vhodné knihy pak zůstávají zařazeny v knihovním fondu naší obce a jsou přístupné k výpůjčce všem 
zájemcům. Z takto získaných knih mě zaujala publikace v téměř „salátovém vydání“ – Jak studovat – od 
Jana Hořejšího z roku 1935. Je zde uvedena řada citací ať již antických autorů, Komenského, či dalších, z 
nichž velká většina „pasuje“ i na dnešní dobu. Několik jich pro zajímavost uvádím:
Čeho potřebuje svět? (podle O. S. Mardena) – Lidí, jichž nelze koupiti.
 – Lidí, jichž slovo je závazkem.
 – Lidí, jichž je charakter nad bohatství.
 – Lidí, kteří mají zásady a vůli.
 – Lidí, kteří nesmlouvají se špatným.
 – Lidí, kteří jsou počestní ve věcech malých i velkých.
 – Lidí, kteří nejsou zbabělci.
 – Lidí, kteří počítají 100 cm na 1 m a 100 l na 1 hektolitr.
 – Lidí, kteří jsou věrni svým přátelům.

Z „Desatera správného života“  J. A. Komenského vyjímám: 
 „Nezáviď nikomu, přej všem, vděk učiň komukoli můžeš a zalíbíš se všem dobrým lidem.“
T. G. Masaryk zase říká:
 „Tu zásadu měl jsem od malička, že člověk, který chce pracovati, vždycky ví jak a co a kde.“
O čtení Hořejší uvádí:
 „Je dvojí četba. Pro zábavu či odpočinek a za druhé pro poznání a studium. Hleďme přečísti 
ze světových klasiků to nejlepší. Uvidíte, že na brak času nezbude. Nedaří se ti studování?! Nejčastější 
příčinou je nešikovnost, pak nepořádek, slabá vůle, staré mezery a jen zřídka skutečná neschopnost. 
Nápravné prostředky při studiu jsou: 
 1.  Vzchopit se a racionalizovat od základu.
 2.  Přátelská pomoc, návštěvy u kamaráda úspěšnějšího – učíme se vedle sebe a pozoruji jak to  

  dělá.  
 3.  Domácí učitel, od něhož očekávám především návod, příklad a vůli.
 4. Omezím vše, co mě rozptyluje.
 5. Horlivě odstraňuji staré nedostatky.“

Lykurgos – citát: 
„Bohatství národa nespočívá v penězích, nýbrž v lidech zdravých na těle i na duchu, s tělem schopným 
námahy a vytrvalosti, s myslí ukázněnou, v lidech, kteří hledí na věci ze správného stanoviska a cení je 
podle pravého účelu.“

Blíží se volby. Kéž se nám podaří volit a zvolit kandidáty alespoň z části svými vlastnostmi odpovídající 
výše uvedeným zásadám.

Nesouhlasím s odsouzením pana Smetany u olomouckého soudu za pomalování volebních plakátů. 
Bylo to jeho vyjádření osobního názoru. Vylepením jsou plakáty předány k veřejnému užívání a tak 
přestávají být výhradně soukromým vlastnictvím. Rozsudek je výsměchem demokracii.
 Vratislav Voral

   

 Fotbalista Miroslav Široký

Kulturní ŘÍJEN 2012Str. 14



MUŽI Silový trojboj Kuželky Míčový víceboj Přespolní běh Běh do vrchu Cyklistika Kolečkové 
brusle

Plavání Časovka do 
vrchu

Celkově

Příjmení Jméno body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí
Šubrt Petr 0,00 0 93,18 3 41,18 12 - 13 88,37 6 82,09 3 100,00 1 79,13 5 100,00 1 94,14 2 678,09 1
Vábek st. Jaroslav 38,60 6 75,00 9 52,94 10 - 11 84,85 8 74,32 8 97,93 5 81,06 3 44,83 10 87,86 3 637,39 2
Plachta Marek 80,13 2 86,36 5 88,24 3 - 5 69,89 14 77,46 6 - 7 99,96 2 - 3 0,00 0 0,00 0 85,38 4 587,42 3
Moštěk Josef 100,00 1 84,09 7 88,24 3 - 5 68,39 15 66,27 9 73,71 13 0,00 0 61,69 4 0,00 0 542,39 4
Kubát Jiří 63,28 4 94,32 2 70,59 8 - 9 76,89 12 77,46 6 - 7 0,00 0 68,49 8 0,00 0 0,00 0 451,03 5
Holcman František 48,38 5 84,09 8 82,35 6 - 7 0,00 0 65,48 10 80,89 11 0,00 0 0,00 0 67,45 7 428,64 6
Zach Vladimír 0,00 0 89,77 4 82,35 6 - 7 78,2 11 79,71 5 80,91 10 0,00 0 0,00 0 0,00 0 410,94 7
Loužecký ml.  Petr 0,00 0 0,00 0 94,12 2 81,14 10 0,00 0 0,00 0 0,00 0 73,98 2 82,50 5 331,74 8
Dubský Miroslav 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 80,88 4 79,62 12 77,43 6 0,00 0 70,22 6 308,15 9
Loužecký st. Petr 0,00 0 100,00 1 88,24 3 - 5 0,00 0 53,4 15 0,00 0 0,00 0 46,08 9 0,00 0 287,72 10
Bradáč Jiří 0,00 0 0,00 0 0,00 0 90,89 5 100,00 1 88,06 8 0,00 0 0,00 0 0,00 0 278,95 11
Loužecký Filip 0,00 0 38,64 14 70,59 8 - 9 0,00 0 53,4 14 0,00 0 48,80 9 47,27 8 0,00 0 258,70 12
Dolák Vladimír 0,00 0 86,36 6 100,00 1 0,00 0 59,14 11 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 245,50 13
Moravec Vojtěch 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 98,21 2 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 198,21 14
Loužecký Richard 0,00 0 47,73 12 41,18 12 - 13 0,00 0 56,7 12 0,00 0 46,57 10 0,00 0 0,00 0 192,18 15
Bradáč Alois 0,00 0 0,00 0 0,00 0 70,02 13 55,00 13 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 125,02 16
Vábek Jiří 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 71,33 7 53,37 6 0,00 0 124,70 17
Řezníček Roman 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 - 2 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 18
Kříž Ondřej 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 - 2 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 19
Kamenský Radim 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 0,00 0 0,00 0 100,00 20
Jána Lubomír 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 99,96 2 - 3 0,00 0 0,00 0 0,00 0 99,96 21
Sládek Jan 0,00 0 0,00 0 0,00 0 99,93 3 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 99,93 22
Miglec Vikror 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 99,51 4 0,00 0 0,00 0 0,00 0 99,51 23
Matějka Luboš 0,00 0 43,18 13 52,94 10 - 11 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 96,12 24
Nejedlý Zdeněk 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 94,89 6 0,00 0 0,00 0 0,00 0 94,89 25
Plzák Jiří 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 94,48 7 0,00 0 0,00 0 0,00 0 94,48 26
Hulák Petr 0,00 0 0,00 0 0,00 0 93,86 4 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 93,86 27
Lehr Tomáš 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 87,40 2 0,00 0 0,00 0 87,40 28
Zvěřina Miloslav 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 87,2 9 0,00 0 0,00 0 0,00 0 87,20 29
Pospíchal Jaromír 0,00 0 0,00 0 0,00 0 86,86 7 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 86,86 30
Ledvinka Josef 0,00 0 0,00 0 0,00 0 84,02 9 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 84,02 31
Teml Rostislav 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 80,69 4 0,00 0 0,00 0 80,69 32
Matějka Zdeněk 0,00 0 72,73 10 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 72,73 33
Bečka Mirek 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 71,94 14 0,00 0 0,00 0 0,00 0 71,94 34
Sedlák Tomáš 0,00 0 70,45 11 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 70,45 35
Havlíček Roman 68,92 3 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 68,92 36
Vaněra Jan 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 63,41 3 0,00 0 63,41 37
Vábek ml. Jaroslav 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 57,23 5 0,00 0 57,23 38
Vacek Martin 37,28 7 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 37,28 39
ŽENY Silový trojboj Kuželky Míčový víceboj Přespolní běh Běh do vrchu Cyklistika Kolečkové 

brusle
Plavání Časovka do 

vrchu
Celkově

Příjmení Jméno body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí
Šubrtová Lucie 0,00 0 81,01 3 100,00 1 75,85 5 67,83 5 82,99 2 51,74 8 100,00 1 100,00 1 659,42 1
Loužecká Kristina 0,00 0 81,01 4 85,71 2 80,04 3 89,66 2 0,00 0 68,04 7 88,64 2 92,46 2 585,56 2
Šubrtová Eliška 0,00 0 27,85 8 42,86 6 76,14 4 76,47 4 63,28 4 69,1 6 72,46 5 82,38 3 510,54 3
Lazárková Veronika 0,00 0 89,87 2 71,43 4 70,76 6 82,11 3 75,02 3 0,00 0 0,00 0 0,00 0 389,19 4
Sedláková Lenka 0,00 0 46,84 6 0,00 0 0,00 0 0,00 0 62,73 5 0,00 0 84,03 3 76,97 4 270,57 5
Mošťková Miroslava 0,00 0 100,00 1 50,00 5 0,00 0 49,37 7 0,00 0 0,00 0 64,36 6 0,00 0 263,73 6
Doležalová Michala 100,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 200,00 7
Seemannová Jitka 0,00 0 37,97 7 35,71 7 61,37 7 57,78 6 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 192,83 8
Vaněrová Andrea 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 82,56 4 - 5 77,32 4 0,00 0 159,88 9
Kvardová Markéta 0,00 0 78,48 5 78,57 3 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 157,05 10
Šulcová Martina 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 11
Jánová Petra 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 12
Stehlíková Růžena 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 0,00 0 0,00 0 100,00 13
Havlíková Jana 0,00 0 0,00 0 0,00 0 93,84 2 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 93,84 14
Bajáková Haba 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 90,08 2 0,00 0 0,00 0 90,08 15
Trdá Blažena 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 85,91 3 0,00 0 0,00 0 85,91 16
Trdá Vendula 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 82,56 4 - 5 0,00 0 0,00 0 82,56 17
DVOJICE
Příjmení Silový 

trojboj
Kuželky Míčový 

víceboj
Přespolní 

běh
Běh do 
vrchu

Cyklis-
tika

Brusle Plavání Časov-
ka do 
vrchu

Body 
celk.

Pořadí

Šubrtovi 0,00 174,19 141,18 164,22 149,92 182,99 130,87 200,00 194,14 1337,51 1
Zach, 
Lazárková

0,00 179,64 153,78 148,96 161,82 155,93 0,00 0,00 0,00 800,13 2

Loužecký st. P., 
Loužecká K.

0,00 181,01 173,95 0,00 143,06 0,00 0,00 134,72 0,00 632,74 3

Mošťkovi 0,00 184,09 138,24 0,00 115,64 0,00 0,00 126,05 0,00 564,02 4
Holcman, 
Sedláková

0,00 130,93 0,00 0,00 0,00 143,62 0,00 0,00 144,42 418,97 5

Kubát, 
Kvardová

0,00 172,80 149,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321,96 6

Vacek, 
Doležalová

137,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137,25 7
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PŘIBYSLAVSKÝ 
DVANÁCTIBOJ – BRZKOVÁK  
ČASOVKA DO VRCHU
V neděli 2. září 2012 se uskutečnil jedenáctý 
ročník časovky do vrchu – Brzkováku. Pořadatelé 
z Cykloklubu Posázaví přesunuli zázemí celé 
akce na parkoviště u nádraží ČD a organizaci 
závodu zvládli opět na výbornou Celkové výsledky 
Brzkováku najdete na http://www.ckposazavi.
net/. Časovka do vrchu je devátou disciplínou 
dvanáctiboje, do jehož hodnocení jsme zařadili 
ty účastníky Brzkováku, kteří se v letošním roce 
zúčastnili minimálně jedné disciplíny dvanáctiboje. 
Příští disciplínou dvanáctiboje bude v neděli 
14. října 2012 vrhačský trojboj (koule, granát, 
oštěp) v areálu za benzinovou pumpou. Prezentace 
9:00, zahájení 9:30 hod. 

Ing. Josef Moštěk

Florbal září 2012
Družstva mladších žáků a elévů 
absolvovala před začátkem ligové 
sezóny prestižní turnaj v Pardubicích. 
Zápolení se konalo dne 8. 9. 2012. Družstvo elévů 
příjemně překvapilo a v základní skupině získa-
lo 1 vítězství, 1 remízu a jednou odešli poraženi. 
Družstvu mladších žáků se přes velká očekávání 
tolik nedařilo a v základní skupině obsadili třetí mís-
to, když pouze jednou uhráli nerozhodný výsledek 
a do vyřazovacích soubojů nepostoupili. Ale i přes 
nepřesvědčivý výsledek byl pro všechny hráče celý 
sobotní den velkým zážitkem, kdy si kromě vzpomí-
nek odváželi z Pardubic i podepsané fotografie na-
šich reprezentantů, protože v průběhu mládežnic-
kého turnaje se naši mladí hráči s velkým nadšením 
zúčastnili hodinové autogramiády a focení s našimi 
reprezentanty. 

Zhlédnutí mezinárodního utkání našich repre-
zentantů s týmem Švýcarska, který skončil vítěz-
stvím našich 5:3, bylo vyvrcholením celého sobot-
ního zážitku v Pardubicích.

Ligová sezona. Již 22. září začíná ligová turnajová 
sezona, tým starších žáků se vydává na první turnaj 
do Dačic, kde se utká s týmy Moravských Budějovic 
a Jemnic a zároveň muži zajíždějí na turnaj do Tře-
bíče, kde na ně čekají soupeři z Bystřice a Okříšek. 
O týden později 28. 9. se muži vydávají do Bystřice 
k utkáním se Salamandrou a Hipposem Žďár nad 
Sázavou, 29. 9. zahajují sezonu mladší žáci také 
v Bystřici a elévové si na první ligový turnaj počkají 
do 7. října, kdy se pokusí získat body od soupeřů 
v Jihlavě. V příštím vydání občasníku přineseme sou-
hrn výsledků ze zářijových ligových turnajů.

SK Juvenis Přibyslav hledá nové hráče!!! Chce-
te hrát florbal? Neváhejte a přijďte mezi nás!!!

Hledáme hráče s rokem narození 2000 a mladší  
(od pěti let). Florbal může hrát každý!!!

Info: http://www.skjuvenispribyslav.cz/treninky.php
Email: skjuvenispribyslav@centrum.cz
Nábor začal 10. 9. 2012 od 16:30 do 18:30 a po-

kračuje každé pondělí

Florbal září 2012  

Družstva mladších žáků a elevů absolvovala před začátkem ligové sezóny prestižní turnaj v Pardubicích. 
Zápolení se konalo dne 8. 9. 2012. Družstvo elevů příjemně překvapilo a v základní skupině získalo 1 vítězství,  
1 remízu a jednou odešli poraženi. To družstvu mladších žáků se přes velká očekávání tolik nedařilo a v základní 
skupině obsadili třetí místo, když pouze jednou uhráli nerozhodný výsledek a do vyřazovacích soubojů nepostoupili. 
Ale i přes nepřesvědčivý výsledek byl pro všechny hráče celý sobotní den velkým zážitkem, kdy si kromě vzpomínek 
odváželi z Pardubic i podepsané fotografie našich reprezentantů, protože v průběhu mládežnického turnaje se naši 
mladí hráči s velkým nadšením zúčastnili hodinové autogramiády a focení s našimi reprezentanty.  
Zhlédnutí mezinárodního utkání našich reprezentantů s týmem Švýcarska, který skončil vítězstvím našich 5:3, 
bylo vyvrcholením celého sobotního zážitku v Pardubicích. 
 

Ligová sezona. Již 22. září začíná ligová turnajová sezona, tým starších žáků se vydává na první turnaj do Dačic, 
kde se utká s týmy Moravských Budějovic a Jemnic a zároveň muži zajíždějí na turnaj do Třebíče, kde na ně čekají 
soupeři z Bystřice a Okříšek. O týden později 28. 9. se muži vydávají do Bystřice k utkáním se Salamandrou a 
Hipposem Žďár nad Sázavou, 29. 9. zahajují sezonu mladší žáci také v Bystřici a elevové si na první ligový turnaj 
počkají do 7. října, kdy se pokusí získat body od soupeřů v Jihlavě. V příštím vydání občasníku přineseme souhrn 
výsledků ze zářijových ligových turnajů. 
 

SK Juvenis Přibyslav hledá nové hráče!!! Chcete hrát florbal? Neváhejte a přijďte mezi nás!!! 
Hledáme hráče s rokem narození 2000 a mladší (od pěti let). Florbal může hrát každý!!! 
Info: http://www.skjuvenispribyslav.cz/treninky.php 
Email: skjuvenispribyslav@centrum.cz 
Nábor začal 10.9.2012 od 16:30 do 18:30 hod. a pokračuje každé pondělí 
S sebou: tričko s krátkým rukávem, kraťasy (bez zipů, cvoků, nejlépe bez kapes) boty do haly (světlá nebarvivá 
podrážka, pokud možno zavazovací) pití ‐ alespoň 0,5l – neperlivá, minimálně slazená, nejlépe čistá voda 
florbalka (není podmínkou) Vše na místě vysvětlíme. Pokud si nejste jisti koupí vybavení, počkejte a vše proberte s 
trenéry. 

 

Družstvo elevů v Pardubicích             Družstvo mladších žáků v Pardubicích 

 

 

 

S sebou: tričko s krátkým rukávem, kraťasy (bez 
zipů, cvoků, nejlépe bez kapes) boty do haly (světlá 
nebarvivá podrážka, pokud možno zavazovací) ná-
poj – alespoň 0,5 l – neperlivá, minimálně slazená, 
nejlépe čistá voda florbalka (není podmínkou). Vše 
na místě vysvětlíme. Pokud si nejste jisti koupí vyba-
vení, počkejte a vše proberte s trenéry.

 Družstvo elévů v Pardubicích

 Družstvo mladších žáků v Pardubicích

 Společná fotografie s reprezentací ČR

Kontaktní osoba Bohuslav Loubek tel.: 777 093 199, odkaz: www.skjuvenispribyslav.cz
Za SK Juvenis Přibyslav Lubomír Ledvinka
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 Vítězný tým HOLIDAY’S FLORBAL CUP 2012 – 
Veteráni studené války  Mladší žákyně před ZŠ na Sletu 2012 v Praze

 Mladší žákyně na letišti v Ruzyni. 

ohlédnutí za 
HolIdays’s Florbal cuP
V sobotu 8. září 2012 proběhl v přibyslavské sportovní 
hale druhý ročník neligového florbalového turnaje nesou-
cí příznačný název již se skončenými prázdninami – HO-
LIDAY’S FLORBAL CUP. Turnaj byl obsazen devíti týmy 
z celé Vysočiny, přičemž i domácí (přibyslavský) florbal 
měl své zastoupení. A to v podání florbalové ekipy s ná-
zvem Power Přibyslav, ovšem slibovaná síla od místních 
florbalistů tentokrát nepřišla. Minulý vítěz Silence Iky se 
tentokrát nepřihlásil z důvodu velké vytíženosti všech hrá-
čů, proto oproti minulému ročníku se florbalového svátku 
zúčastnil jen jeden tým z našeho města. Ovšem to nemění 
nic na tom, že florbal v Přibyslavi nabírá na popularitě. 
Doufejme, že se v brzké době budeme radovat z co nejlep-
ších výsledků všech týmů SK Juvenis Přibyslav. Muži po ne-
přesvědčivých výsledcích z minulé sezony si určitě budou 
chtít zlepšit náladu. Proto jste i vy zvaní na všechna florba-
lová utkání, která se budou konat v místní sportovní hale. 

Turnaj byl pro mnohá mužstva přípravou na nadchá-
zející sezonu, ale o to lepší nasazení mohli diváci spatřit 
na přibyslavské palubovce. Do čtvrtfinálových klání ze 
základních skupin postoupili tři mužstva z Havlíčkova 
Brodu, dále pak mužstva z Jihlavy, Žďáru nad Sázavou, 
Chotěboře a Oudoleně. Zápasy nabídly napínavou podí-
vanou s velkým nasazením, bojovností a krásnými akce-
mi. Ovšem postoupit do semifinálových bojů mohla jen 
polovina z výše jmenovaných týmů. Svou úlohu favoritů 
zvládly oba týmy z Havlíčkova Brodu (Looney Tunes a 
Veteráni studené války), postupoval také papírový favo-
rit s názvem Šabota Jihlava a florbalisté z nově rodícího 
se týmu nesoucí příznačný název Lev Chotěboř. Asi nej-
vypjatější podívanou nabídnul zápas obou havlíčkobrod-
ských týmů, jejichž soupisky obsahují ještě mnoho ak-
tivních hráčů hrající soutěže České florbalové unie. Po 
napínavé nájezdové loterii se nakonec z finálové účasti 
radoval zkušenější tým Veteránů studené války, který se 
skládal z hráčů bývalého extraligové a velmi úspěšného 
klubu Sharks Havlíčkův Brod, jehož hráči dříve ovládali 
statistiky extraligových bojů. Tento tým se také zúčastňu-
je veteránské ligy, kde pravidelně okupuje přední příčky 
v celé republice. Druhým finalistou se stal tým z Jihlavy, 
se kterým budou bojovat i muži SK Juvenis v nadcházející 
sezoně. Ten hladce zdolal hráče z krajské Jihlavy. 

Celé sobotní florbalové klání vyvrcholilo finálovým 
utkáním mezi Veterány a jihlavskými Saboty. Po řadě 
neproměněných šanci na obou stranách se z vítězství 
v turnaji radovali hráči z Havlíčkova Brodu. 

Domácím fanouškům udělal radost Jaromír Čermák, 
který se stal nejlepším hráčem turnaje. Doufejme, že se 
našemu Čermisovi bude v novém působišti v Bystřici nad 
Pernštejnem dařit a Přibyslav se tak bude moct chlubit 
dalším úspěšným sportovcem. Dovolte, abych poděko-
val městu Přibyslav, které obdarovalo první tři nejlepší 
mužstva svými drobnými upomínkovými dárky. Velké 
poděkování také patří SZMP, které zaštítilo celý turnaj 
pronájmem sportovní haly. Ještě jednou, díky. A poděko-
vání také patří všem zúčastněným sportovcům.

Na závěr bych Vás, všechny sportovní příznivce, chtěl 
pozvat na domácí florbalové zápasy SK Juvenis Přibyslav 
Ligy Vysočiny mužů, které se uskuteční 10. listopadu – 
soupeři přibyslavských mužů budou týmy z Bystřice nad 
Pernštejnem, Jihlavy a Okříšek. Neváhejte a podpořte 
domácí florbalisty.

Lukáš Ležák

V Praze, v Synot Tip Aréně se 
letos konal XV. všesokolský 
slet, který byl vyvrcholením 
oslav 150 let založení České 
obce sokolské. O tom bylo již 
napsáno mnoho. Byl jiný než 
slety předchozí, kterých jsem 
se osobně zúčastnila, ale stej-
ně krásný.

Zcela odlišné byly ovšem 
podmínky, za kterých se 

konal. Cvičenci si museli plně zaplatit veškeré náklady,  
na příspěvek od Ministerstva školství, mládeže a tělo-
výchovy ČR museli zapomenout, a pak počasí, jako by 
si chtělo vyzkoušet, co dnešní Sokol vydrží. Bylo však 
zklamáno. Sokolové hrdě ustáli jak vysoké teploty, tak 
i silný déšť nejen při hromadném vystoupení. V době 
neskutečného vedra, kdy se většina lidí chladila u vody, 
pochodovali rozjásaní cvičenci od těch nejmladších až 
po ty nejstarší spolu se zahraničními účastníky z mnoha 
zemí v tříhodinovém průvodu Prahou a rozdávali radost 
přihlížejícím divákům, kteří je nadšeně  zdravili.

A hned druhý den brzy ráno začalo secvičování 
a zkoušky. Cvičencům naší župy z Přibyslavi – skladba  
Jonatán a Dávej ber – trvaly každý den až do noci. Když 
se vraceli unavení a vyčerpaní pozdní Prahou do školy, 
říkala jsem si, že to nemohou snad ani vydržet. Opak 
byl pravdou. A i ti nejmladší zástupci, opět z Přibyslavi – 
skladba  Ať žijí duchové – zvládali svá cvičení i cestování 
přímo bravurně. 

Byli jsme ubytováni v Tyršově ZŠ v Praze Jinonicích, tak-
že návrat z Vršovic nebyl zrovna jednoduchý, ale lepší uby-
tování a stravování jsme si nemohli přát. Kuchařky vařily 
výborně, všem moc chutnalo, dokonce připravily pro děti i 
druhé večeře, aby je po večerním cvičení nebudil hlad. 

Po jídle, teplé sprše a pohádce na dobrou noc, kterou 
jim jejich cvičitelka Eva Šmídová každý večer přímo mistrně 
přečetla, všichni tvrdě usnuli, ráno v 6:00 je čekal budíček.

Další část cvičenců naší župy tvořily ženy z Nové Vsi  
u Chotěboře a Uhelné Příbrami, které cvičily skladbu Čes-
ká suita  a obdivuhodné seniorky a senioři z Přibyslavi 
skladbu Jen pro ten dnešní den, kterým ani při prudkém 
dešti při hromadném vystoupení nezmizel úsměv ze tváře. 
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Starostka Sokolské župy Havlíčkovy chválí Přibyslav 
Ve zdravém těle zdravý duch platí i v této době

Byla jsem na všechny naše malé i dospělé cvičence hrdá a 
chtěla bych jim a jejich cvičitelkám upřímně poděkovat za 
atmosféru, kterou dokázali vytvořit, a právem si zasluhují 
obdiv. Všichni, i když velice vyčerpaní, byli skvělí, usměvaví, 
šťastní. Byl to náročný týden, ale plný nádherných lidských 
vztahů, které nám mohou všichni závidět. Týden, na který 
budeme všichni rádi vzpomínat. Sokolové ukázali, že myš-
lenky Dr. Miroslava Tyrše jsou opravdu nadčasové.

Župu Havlíčkovu reprezentovalo v Praze 85 cvičenců, 
z toho 58 jich bylo z Přibyslavi. A nejmladšímu našemu 
cvičenci byly pouze 3 roky.

  Alena Smejkalová
starostka sokolské župy Havlíčkovy

  



DATUM DEN KDE ZAČÁTEK KDO ODJEZD  
z Přibyslavi

6.10.2012 sobota venku 15:00 MĚŘÍN D 13:00

7.10.2012 neděle doma 9:00 NEDVĚDICE Ž  

7.10.2012 neděle venku 15:00 ROZSOCHATEC B  13:15

7.10.2012 neděle doma 15:00 KOUTY A  

13.10.2012 sobota venku 10:00 BYSTŘICE Ž 8:00

13.10.2012 sobota doma 15:00 LUKA D  

13.–14.10.12  venku 15:00 VRCHOVINA B A 13:00

14.10.2012 neděle doma 15:00 GOLČŮV 
JENÍKOV

B  

21.10.2012 neděle venku 12:30 RADOSTÍN D 11:00

21.10.2012 neděle venku 14:30 JEŘIŠNO B  13:00

21.10.2012 neděle doma 14:30 RANTÍŘOV A  

27.10.2012 sobota venku 14:30 RAPOTICE A 12:00

27.10.2012 sobota doma 14:30 POČÁTKY D  

28.10.2012 neděle doma 14:30 CHOTĚBOŘ B B  

3.11.2012 sobota venku 11:30 ŽDÍREC D 10:00

  venku 13:30 ŽDÍREC B B  12:00

3.11.2012 sobota doma 13:30 ŽELETAVA A  

       

szmP informuje
Koupaliště
V průběhu měsíce června až září proběhla šestá sezona místního koupaliště. Letošní sezona se zatím 
nejvíce povedla a léto bylo docela teplotně slušné. Výhodou bylo více slunečních dní jdoucích po sobě 
a tak jsme dosahovali dosti často teplotu vody vyšší než 25 stupňů. Celková návštěvnost byla oproti 
jiným létům nejvyšší a vstupné přesáhlo 400 tisíc.

                 Přehled o provozu koupaliště v roce 2011
měsíc dny provozu        počet platících         tržba z pokladny

  měsíčně součet měsíčně součet
květen 0 0 0 0 0
červen 19 915 915 28294 28294

červenec 20 2437 3352 89850 118144
srpen 27 5148 8500 184174 302318
září 4 328 8828 12680 314998

celkem 70  8828  314998

                 Přehled o provozu koupaliště v roce 2012
měsíc dny provozu        počet platících         tržba z pokladny

  měsíčně součet měsíčně součet
květen 0 0 0 0 0
červen 14 1588 1588 60748 60748

červenec 21 4348 5936 165616 226364
srpen 27 5374 11310 185838 412202
září 9 58 11368 1564 413766

celkem 71  11368  413766

Běh naděje
Běhu naděje se zúčastnilo okolo 50 účastníků, ale díky početné návštěvnosti na Mlékárenském dnu 
činí výtěžek na podporu boje proti rakovině  1.947,- Kč.

Zdeněk Matějka SZMP

ROZLOSOVÁNÍ FOTBALU  PODZIM 2012
SKUPINA

středa 10. října 2012  
10.00 – 15.00 hodin

STARÝ ŠPITÁL 
– Vyšehradská ulice

KOJENECKÉ
 a DĚTSKÉ ZBOŽÍ 

30,-/1 ks  

DÁMSKÉ ZBOŽÍ 
50,-/1 ks

SECOND 
HAND

 PRodej zboží z AngLIe
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nAbízíme k PRonÁjmu 
byT V PřIbySLAVI   1+kk, 43m2 

TeL. 724 011 838
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Jsem jedním z vás, narodil jsem se v tomto kraji, žiji zde celý svůj 
život, a proto jsem se rozhodl přijmout nabídku KSČM kandidovat 
do Senátu, abych pomohl našemu regionu a nám všem, kteří zde 
žijeme. Chtěl bych prosazovat věci, které by měly být samozřej-
mostí a byly dobré pro všechny, nejen pro privilegované, kteří si 
z politiky udělali živnost.

NĚKTERÉ Z MÝCH PRIORIT:
Urychlené řešení složité dopravní 
situace. Jako hlavní v této oblasti 
vidím zejména obchvaty okresních 
měst Chrudimi a Havlíčkova Brodu.

Stejné dotační podmínky pro naše 
zemědělce, jako mají v jiných ze-
mích Evropské unie. Prosadit na 
pulty prodejen naše kvalitní potra-
viny (maso, mléko, mléčné výrobky 
i zeleninu).

Chcete pořádek?

VOLTE KSČM

Milan PLODÍK
kandidát KSČM do Senátu,
vol. obvod č. 44 – Chrudim

Prodám 
byT 2+1 V PřIbySLAVI 

Po kompletní rekonstrukci, k nastěhování, 
částečně zařízen. Cena 1 150 000,- kč

Více informací na  schauni@seznam.cz 
tel.  732 456 271



 Vážení a milí spoluobčané. Dovolte mi, abych Vás pozval k blížícím se volbám do krajského zastupitelstva a do Senátu 
Parlamentu České republiky. Je nesmírně důležité, abyste 12. a 13. října 2012 projevili Váš názor i při volbě Vašeho zástupce 
do Senátu, který bude zastupovat Váš kraj, města a obce v nastávajícím šestiletém období. Je dobré, aby Váš senátor měl 
zkušenosti jak z komunální, tak i z krajské politiky, znal místní poměry a uměl je řešit. Tyto předpoklady pro volby ve voleb-
ním obvodě číslo 44, kam patří Chrudimsko i Havlíčkobrodsko, dle mého názoru splňuje nejlépe Ing. Tomáš Škaryd. Tomáše 
Škaryda si vážím jako člověka i jako politika. Za jeho šestiletým působením na radnici v Chotěboři a čtyřletou činností 
v radě kraje je vidět dobře odvedená a odborně zvládnutá práce. Se svými prioritami, jako je boj s nezaměstnaností, udržení 
bezplatných veřejných služeb a podpora malého a středního podnikání, je pro mě vhodným kandidátem, jenž by Vás měl 
zastupovat v Senátu Parlamentu České republiky.
 Vážení spoluobčané a voliči, prosím, neopomínejte svá volební práva a podpořte svého kandidáta v podzimních volbách. 
Každý hlas je důležitý!

Se srdečným pozdravem Váš

Milan Štěch
Předseda Senátu PČR

Podpořte
Tomáše Škaryda

 Před čtyřmi lety jsem se ucházel o Vaši přízeň ve volbách do krajského zastupitelstva společně s kolegy na kandidátce ČSSD. Díky 
Vaší podpoře jsme stanuli ve vedení našeho kraje, Kraje Vysočina. Nyní, s končícím obdobím, si myslím, že nadešel čas skládání 
účtů.
 Radši než abychom četli z novinových článků o věcech z druhé strany kraje, rozhlédněme se po okolí, které známe, po službách, 
které sami využíváme.
 V rámci resortu, za který jsem byl zodpovědný, doprava a majetek, můžeme společně hodnotit. Za poslední čtyři roky došlo 
k podstatnému nárůstu oprav silnic. Jak říkají řidiči, „je to samá objížďka“, ano, bez nich to ale nejde.  
Poohlédněme se po krajských silnicích v okolí, na Borovou, do Polné, do Nížkova, do Šlapanova, do Havlíčkova Brodu, na skládku, 
na ulice v našem městě, na kterých se podílel kraj. A takto můžeme probírat každý region našeho kraje. Podařilo se zde vybudovat 
záchranku. Pokud by zachránila jeden život, stálo to za to. Troufám si říci, že naši záchranáři jich pomohli zachránit podstatně 
více. Pojďme kousek dále, do brodské nemocnice. Zde jsme s pomocí evropských peněz zrekonstruovali pavilon interny, dětského 
oddělení. Nyní se dokončuje stavba emergency, bez které by podle nových zákonů nemohla v budoucnu nemocnice fungovat. 
Podařilo se zastavit privatizaci nemocnic, kde z minulého období již byly vytvořeny akciové společnosti. Dnes to některé pravicové 
strany mají opět v programu. Co by to znamenalo? Jednoduše, akcie by se buď prodaly přímo, nebo by se daly obcím a ty by je 
prodaly posléze (proč by si držely několik málo akcií, když by stejně nemohly s tak malým počtem rozhodovat). Vždyť obdobným 
způsobem již takto byly prodávány různé, kdysi státní společnosti. Co by bylo dál? Soukromý vlastník by si ponechal jen lukrativní 
obory nebo možná vůbec nic. 
 Takto bychom mohli procházet ostatní obory, návrhy vlády na rušení kojeneckých ústavů a dětských domovů, rušení oddělení 
či celých nemocnic, snižování počtu policistů a hasičů ...
Jsem rád, že po čtyřech letech před Vás mohu předstoupit a zpříma se Vám podívat do očí, že jsme si stáli za svými sliby a progra-
mem. Nikdy jsme se neřídili podle Topolánkových slov: „...kdybychom Vám řekli, co uděláme, nikdy byste nás nezvolili“.
Vážení spoluobčané, zvažte prosím Vaši účast ve volbách, každý hlas je důležitý. Nenechme si vzít naši Vysočinu. Sliby nebo realita? 

    Pojďte a rozhodněte!
Ing. Libor Joukl

náměstek hejtmana

Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmana

Nadešel čas
skládat účty
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 Vážení a milí spoluobčané. Dovolte mi, abych Vás pozval k blížícím se volbám do krajského zastupitelstva a do Senátu 
Parlamentu České republiky. Je nesmírně důležité, abyste 12. a 13. října 2012 projevili Váš názor i při volbě Vašeho zástupce 
do Senátu, který bude zastupovat Váš kraj, města a obce v nastávajícím šestiletém období. Je dobré, aby Váš senátor měl 
zkušenosti jak z komunální, tak i z krajské politiky, znal místní poměry a uměl je řešit. Tyto předpoklady pro volby ve voleb-
ním obvodě číslo 44, kam patří Chrudimsko i Havlíčkobrodsko, dle mého názoru splňuje nejlépe Ing. Tomáš Škaryd. Tomáše 
Škaryda si vážím jako člověka i jako politika. Za jeho šestiletým působením na radnici v Chotěboři a čtyřletou činností 
v radě kraje je vidět dobře odvedená a odborně zvládnutá práce. Se svými prioritami, jako je boj s nezaměstnaností, udržení 
bezplatných veřejných služeb a podpora malého a středního podnikání, je pro mě vhodným kandidátem, jenž by Vás měl 
zastupovat v Senátu Parlamentu České republiky.
 Vážení spoluobčané a voliči, prosím, neopomínejte svá volební práva a podpořte svého kandidáta v podzimních volbách. 
Každý hlas je důležitý!

Se srdečným pozdravem Váš

Milan Štěch
Předseda Senátu PČR

Podpořte
Tomáše Škaryda
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Kandidátka do Senátu
za Chrudimsko a Havlíčkobrodsko
www.magdakrivanova.cz, www.facebook.com/MagdaKrivanova

Slušnost
a zdravý rozum
PhDr. Magda Křivanová

Vážení občané Přibyslavi
dovolte, abych se Vám představila. Již řadu let jsem starostkou města 
Hlinska a v letošním roce kandiduji do Senátu. Uvědomuji si, že většina 
lidí je se současnou politickou situací nespokojená. Přesto si myslím, že 
slušná a odpovědná politika má stále šanci. Svým osobním přístupem 
a každodenní prací chci přispět k tomu, aby lidé opět mohli začít věřit, 
že politici zastupují jejich zájmy.

Dovoluji si Vás požádat o podporu

Vážení a milí občané Přibyslavi
jsem velmi ráda, že mohu takto projevit svoji plnou podporu 
Magdě Křivanové, která kandiduje v letošním roce do Senátu za 
obvod č. 44. Do horní komory Parlamentu ČR by měli vstupovat 
lidé, kteří jsou vzdělaní, mají zkušenosti z komunální či krajské 
politiky, umí jednat s občany, institucemi, vytváří si na věci svůj 

názor, dovedou správné věci prosadit a přitom jsou 
slušní a pracovití. Právě taková Magda Křivanová je, 
znám ji už déle než 10 let a vím, že staví zájmy veřejnosti 
nad zájmy své, práce pro veřejnost ji velice naplňuje.
Se svými znalostmi bude velmi prospěšnou senátorkou 
a „ombudsmankou“ lidem z našeho senátního obvodu. 
Věřím ji a plně ji při volbách do Senátu podporuji, 
doporučuji ji také Vám!

Jana Fischerová, poslankyně Parlamentu ČR

Inzerat - Pribyslav A5.indd   1 11.9.2012   13:13:19
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Trochu shodou okolností, ale s jasnou vizí, jsem se stal lídrem kandidátky ODS na Vysočině pro krajské volby, které se budou konat letos, 
12. a 13. října.

Jsem si vědom, že označení politik, a ještě navíc spojený s Občanskou demokratickou stranou, není v současnosti tou nejlepší vizitkou. Vý-
sledky posledních komunálních voleb mě však přesvědčují, že zrovna v Přibyslavi není ODS tak špatnou značkou. V Přibyslavi žiji od narození 
a ODS jsem s Mojmírem Novotným st., Václavem Zábranou a dalšími před 21 lety u nás ve městě zakládal. Uplynuly dlouhé roky a mnohé 
se změnilo, vyměnila se celá jedna generace. Snad jen zatvrzelý negativista může popřít fakt, že Přibyslav se výrazně změnila k lepšímu. Je 
to hlavně zásluha všech obyvatel města, že využili podmínky svobodného rozhodování a podnikání a zvelebili svoje domovy a město k nepo-
znání.

Byl bych rád, kdybychom se znovu vrátili k základům svobody a demokracie, které jsme tak intenzivně prožívali na začátku devadesátých let. 
Musíme znovu vytvořit prostředí pro iniciativu a nápady lidí. Žádné úřady a vlády – bruselské, pražské, jihlavské ani přibyslavské -  za nás nic 
zásadního nevyřeší. Volená samospráva musí řádně hospodařit s prostředky, které jí lidé prostřednictvím svých daní svěřují a důsledně dbát 
na spravedlivé a rovné podmínky pro všechny. To je podle mého názoru zásadní a hlavní úkol samosprávy a v tomto směru hodlám ovlivňovat 
dění v Kraji Vysočina, pokud mi jeho občané dají důvěru.

Většina občanů Přibyslavi mě zná a já si velice vážím každého jednoho z těch mnoha hlasů, které jsem od Vás v posledních komunálních 
volbách dostal. I to byl pro mě jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl kandidovat na hejtmana kraje Vysočina. Nejsem z těch, kteří slibují lidem 
bezpracné „pečené holuby“. Jsem přesvědčen, že každý úspěch v rovině pracovní, 
osobní i politické se musí především odpracovat. Mohu Vás ujistit, že i nadále budu 
prosazovat někdy třeba nepopulární, ale správné i potřebné kroky. Nebudu krást, 
podvádět, nenechám se korumpovat a budu pracovat usilovně a cílevědomě.

Největší hodnotou je pro mě to, abych se mohl v Přibyslavi všem podívat přímo do 
očí a říci jim upřímně, co si myslím a to samé i slyšet. To je totiž to nejdůležitější, co 
musí dělat lidé, kteří spolu chtějí žít v přátelství a ve vzájemné úctě.

Vážené přibyslavské spoluobčanky, vážení přibyslavští spoluobčané, prosím Vás 
o podporu v krajských volbách, které se budou konat 12. a 13. října 2012.

Vážené spoluobčanky, spoluobčané, přítelkyně a přátelé Přibyslavi!

Mgr. Ota Benc
lídr kandidátky ODS, hrdý občan Přibyslavi

Děkuji Vám
S úctou

Co vás čeká:
•	 pásmo	soutěží	a	prohlídek	větrné	

elektrárny	Věžnice	po	celý	den		

•	 vyhlašování	soutěže	o	nejlepší	
draky	průběžně	po	celý	den

•	 děti	mimo	jiné		budou	moci	využít	
skákací	nafukovací	atrakce	pro	děti

•	 celý	program	obohatí	ukázky	práce	
s	draky	v	podání	profesionálů

•	 ve	spolupráci	s	obcí	Věžnice	pak	
bude	návštěvníkům	nabídnuto	
přímo	pod	elektrárnou	příjemné	
posezení	s	občerstvením

Program
10:00		slavnostní	zahájení

16:00		ukončení	akce		vyhlášením	výsledků	
celkové	soutěže	o	nejlepšího	draka	
(informace	budou	vyvěšeny	na	webu	ČSVE	
a ČEZ		a	dárek	pro	vítěze	bude	zaslán	poštou)

ČSVE	připravila	tuto	akci	za	podpory	ČEZ Obnovitelné zdroje	
–	provozovatelem	větrných	elektráren	Věžnice	a	ve	spolupráci	s	obcí	Věžnice.

Informace	najdete	také	na:	www.cezregionum.cz,	www.csve.cz	a	www.cez.cz

2. slet	draků	pod	větrníky

se	koná	
u	větrné	elektrárny	Věžnice	
v sobotu	6. října 2012

DrakiáDrakiá
2.
Drakiá
2.2.
Drakiá
2.pod
Drakiá

pod větrníky

Drakiá
větrníky

DaaDaD

•	

•	

Věžnice.

DaaDaD
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Trochu shodou okolností, ale s jasnou vizí, jsem se stal lídrem kandidátky ODS na Vysočině pro krajské volby, které se budou konat letos, 
12. a 13. října.

Jsem si vědom, že označení politik, a ještě navíc spojený s Občanskou demokratickou stranou, není v současnosti tou nejlepší vizitkou. Vý-
sledky posledních komunálních voleb mě však přesvědčují, že zrovna v Přibyslavi není ODS tak špatnou značkou. V Přibyslavi žiji od narození 
a ODS jsem s Mojmírem Novotným st., Václavem Zábranou a dalšími před 21 lety u nás ve městě zakládal. Uplynuly dlouhé roky a mnohé 
se změnilo, vyměnila se celá jedna generace. Snad jen zatvrzelý negativista může popřít fakt, že Přibyslav se výrazně změnila k lepšímu. Je 
to hlavně zásluha všech obyvatel města, že využili podmínky svobodného rozhodování a podnikání a zvelebili svoje domovy a město k nepo-
znání.

Byl bych rád, kdybychom se znovu vrátili k základům svobody a demokracie, které jsme tak intenzivně prožívali na začátku devadesátých let. 
Musíme znovu vytvořit prostředí pro iniciativu a nápady lidí. Žádné úřady a vlády – bruselské, pražské, jihlavské ani přibyslavské -  za nás nic 
zásadního nevyřeší. Volená samospráva musí řádně hospodařit s prostředky, které jí lidé prostřednictvím svých daní svěřují a důsledně dbát 
na spravedlivé a rovné podmínky pro všechny. To je podle mého názoru zásadní a hlavní úkol samosprávy a v tomto směru hodlám ovlivňovat 
dění v Kraji Vysočina, pokud mi jeho občané dají důvěru.

Většina občanů Přibyslavi mě zná a já si velice vážím každého jednoho z těch mnoha hlasů, které jsem od Vás v posledních komunálních 
volbách dostal. I to byl pro mě jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl kandidovat na hejtmana kraje Vysočina. Nejsem z těch, kteří slibují lidem 
bezpracné „pečené holuby“. Jsem přesvědčen, že každý úspěch v rovině pracovní, 
osobní i politické se musí především odpracovat. Mohu Vás ujistit, že i nadále budu 
prosazovat někdy třeba nepopulární, ale správné i potřebné kroky. Nebudu krást, 
podvádět, nenechám se korumpovat a budu pracovat usilovně a cílevědomě.

Největší hodnotou je pro mě to, abych se mohl v Přibyslavi všem podívat přímo do 
očí a říci jim upřímně, co si myslím a to samé i slyšet. To je totiž to nejdůležitější, co 
musí dělat lidé, kteří spolu chtějí žít v přátelství a ve vzájemné úctě.

Vážené přibyslavské spoluobčanky, vážení přibyslavští spoluobčané, prosím Vás 
o podporu v krajských volbách, které se budou konat 12. a 13. října 2012.

Vážené spoluobčanky, spoluobčané, přítelkyně a přátelé Přibyslavi!

Mgr. Ota Benc
lídr kandidátky ODS, hrdý občan Přibyslavi

Děkuji Vám
S úctou
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 Mlékárenský den

 Parkur pod zámkem Z výstavy soch Jaroslava Břečky

FoTorubr Ik a:
ještě jednou slavnosti
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K U L T U R N Í  D Ů M  P Ř I B Y S L A V

Vstupné: permanentky 260 Kč / 130 Kč 

( zakoupíte v Informačním centru Přibyslav 

do 13. 10. 2012)

na jednotl ivá představení 80 Kč / 60 Kč 

( pokladna KD Přibyslav)

Vstupné: permanentky 260 Kč / 130 Kč

( zakoupíte v Informačním centru Př ibyslav 

do 13. 10. 2012)

na jednotl ivá představení 80 Kč / 60 Kč 

( pokladna KD Přibyslav)

Divadelní PŘibyslav

K Z
M P

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

Slavnostní zahájení

w w w . k z m p r i b y s l a v . c z

Není Kost jako kost

DS Furiant Přibyslav 

PRAVDA O ZKÁZE 

TITANICU

DS Havlíček Škrdlovice 

Osamělost fotbalového 

brankáře
DS SCHOD Chotěboř

Dalskabáty, hříšná ves

ANEB ZAPOMENUTÝ ČERT

DS ADIVADLO Havlíčkův Brod                     
           

Zlomatka

DS Zmatkaři Dobronín

(nevhodné do 15 let)

Dopis Mikulášovi

LS Přibyslavská pimprlata                                

Sobota
13. 10.
17.00 hod.

Pátek
19. 10.
19.00 hod.

OŠIZENÝ LUCIFER 

LS Přibyslavská pimprlata
Sobota 

20. 10.
14.00 hod.

15.30 hod.

Neběhej tady nahá

DS Stonařov Sobota 
3. 11.
19.00 hod.

začarovaný les

LS Přibyslavská pimprlata             
             

HYMNA ANEB 

URFIDLOVAČKA  

DS Žďár nad Sázavou 

Pátek 
 16. 11.
  19.00 hod.

Vražda v tunelu

DS JenTak Havlíčkova Borová  

Sobota 
 24. 11.
 19.00 hod.

Rozsvícení 

vánočního stromu 

(Bechyňovo náměstí)          

zakončení přehlídky
  

             
             

             
          

rozmarný duch

DS AJETO Počátky
Sobota 

27. 10.
19.00 hod.

Pátek 

9. 11.
19.00 hod.

Sobota 

10. 11.
19.00 hod.

Pátek 
 23. 11.
 19.00 hod.

Sobota 
1. 12.
14.00 hod.

Neděle 
2. 12.
17.00 hod.

2012
29. ROČNÍK

Sobota 
10. 11.
14.00 hod.

15.30 hod.
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říjen 2012

kzm Přibyslav
I N F O R M U J E

městská knihovna přibyslav
Po zavřeno 13.00–17.00
Út 8.00–12.00 13.00–17.00
St zavřeno 13.00–17.00
Čt zavřeno zavřeno
Pá 8.00–12.00 13.00–17.00
So 9.00–11.00 

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

informační centrum, městské muzeum
přibyslav
Po 8.00–12.00 13.00–17.00
Út 8.00–12.00 13.00–17.00
St 8.00–12.00 13.00–17.00
Čt 8.00–12.00 13.00–16.00
Pá 8.00–12.00 13.00–17.00
So 9.00–11.00            –

tel.: 569 484 361, 569 484 257, 
e-mail: ic@pribyslav.cz

KULTURNÍ PŘEHLEDPokud 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

od 1. října 2012 Burza knih – nákup až se 100 % slevou Kurfürstův dům KZM Přibyslav- 
od 1. října 2012 Rozmisťování kontejnerů (dle rozpisu) město Přibyslav Mě Ú Přibyslav- 
od 1. října 2012 Provoz v ICMM pouze v sobotu dopoledne Kurfürstův dům KZM Přibyslav- 
od 1. října 2012  Výstava J. Břečky – dřevěné sochy kulturní dům KZM Přibyslav- 
od 1. října 2012  Výstava „Havlíčkův kraj v kresbách…“ Kurfürstův dům KZM Přibyslav- 
od 1. října 2012 Pravidelné cvičení jógy a taiči hudebna a tělocvična ZŠ TJ jóga Přibyslav- 
od 1. října 2012 Předprodej permanentek na Divadelní Přibyslav  Kurfürstův dům-ICMM KZM Přibyslav- 
od 1. října 2012 Zahájení pravidelného cvičení – dle rozpisu sokolovna TJ Sokol Přibyslav- 
od 1. října 2012 Projekt mého srdce – hlasování internet Mě Ú Přibyslav- 
  1. října 2012 ve 14.00 h. Pěškotours – zahájení celoměsíční akce turistika KS Pohoda, Mě Ú Přibyslav- 
  3. října 2012 v 9.00 h. Den otevřených dveří v „domečku“ domeček Tyršova ul. KVC Harmonie Přibyslav- 
  3. října 2012 v 17.30 h. Cvičení pro seniory sportovní hala KS Pohoda, Mě Ú Přibyslav - 
  5. října 2012 ve 20.00 h Přibyslavské nocturno/Filmový klub místní fara římskokatol. farnost, KZM Přibyslav- 
  6. října 2012 ve 12.30 h. Žižkovo kolečko  sraz Bechyňovo náměstí stř. Goliath Přibyslav- 
  6. října 2012 v 19.00 h. Přibyslavské nocturno místní fara římskokatol. farnost, KZM Přibyslav- 
  7. října 2012 v 9.00 h. Fotbal Ž Přibyslav : Nedvědice fotbalové hřiště SK Přibyslav- 
  7. října 2012 v 15.00 h. Fotbal A Přibyslav : Kouty fotbalové hřiště SK Přibyslav- 
  8. října 2012 v 10.00 h. (Ne) bezpečný věk radnice města MS ČČK, KS Pohoda, Mě Ú Přibyslav- 
  10. října 2012 v 8.30 h. V knihovně si můžeme i hrát městská knihovna KZMP, KVC Harmonie Přibyslav- 
  10. října 2012 v 16.00 h. Rodiče čtou dětem městská knihovna KZM Přibyslav- 
  12. října 2012 od 14.00 h. Volby  radnice města Mě Ú Přibyslav- 
  12. října 2012 v 16.00 h. Informativní schůzka – Country tance Kurfürstův dům KZM Přibyslav- 
  12. října 2012 v 19.00 h. Divadelní představení pro dárce krve kulturní dům MS ČČK, KZM Přibyslav- 
  13. října 2012 od 8.00 h. Volby  radnice města Mě Ú Přibyslav- 
  13. října 2012 v 15.00 h. Fotbal D Přibyslav : Luka  fotbalové hřiště SK Přibyslav- 
  13. října 2012 v 17.00 h. Slavnostní zahájení Divadelní Přibyslav kulturní dům KZM Přibyslav- 
  13. října 2012 v 18.00 h. Není kost jako kost – divadlo kulturní dům DS FURIANT, KZM Přibyslav- 
  14. října 2012 v 9.00 h. Vrhačský trojboj – prezentace areál pod benzin. pumpou SZM Přibyslav- 
  14. října 2012 v 15.00 h. Fotbal B Přibyslav : Golčův Jeníkov fotbalové hřiště SK Přibyslav- 
  15. října 2012 ve 14.00 h. Beseda nad knihou klubovna DPS KS Pohoda, KZM Přibyslav- 
  16. října 2012 v 15.00 h. Pochod pro zdraví náměstí - cyklostezka SPCCH ČR ZO Přibyslav- 
  18. října 2012 v 16.00 h. Koncert žáků ZUŠ kulturní dům ZUŠ,pobočka Přibyslav, KZMP - 
  18. října 2012 v 17.00h. Zahájení výběru exponátů pro výstavu ovoce… radniční sklepy různé organizace, Mě Ú Přibyslav- 
  19. října 2012 v 17.00 h. Instalace výstavy ovoce, zeleniny…. radniční sklepy různé organizace, Mě Ú Přibyslav- 
  19. října 2012 v 19.00 h. Pravda u zkáze Titanicu – divadlo kulturní dům DS Škrdlovice, KZM Přibyslav- 
  20. října 2012 v 9.00 h. Zahájení výstavy ovoce, ….. radniční sklepy různé organizace, Mě Ú Přibyslav    - 
  20. října 2012 ve 14.00 h. Život v našich obcích … - beseda radnice ZŠ Otakárek, KS Pohoda, Mě Ú- 
  20. října 2012 ve 14.00 a v 15.30 h. Loutková pohádka –  Ošizený Lucifer kulturní dům Přib. pimprlata, KZM Přibyslav- 
  21. října 2012 v 9.00 h. Výstava ovoce, zeleniny, medu a brambor  radniční sklepy různé organizace, Mě Ú Přibyslav- 
  21. října 2012 ve 13.30 h. 1. lekce – Country tance kulturní dům KZM Přibyslav - 
  21. října 2012 ve 14.30 h. Fotbal A Přibyslav : Rantířov fotbalové hřiště SK Přibyslav- 
  25. října 2012 Podzimní prázdniny celostátní  ZŠ Přibyslav- 
  25. října 2012 ve 14.00 h. Výroční členská schůze –jen  pro členy  hasičská zbrojnice SPCCH ČR ZO Přibyslav- 
  26. října 2012 Podzimní prázdniny celostátní  ZŠ Přibyslav- 
  26. října 2012 v 19.30 h. Okresní přebor – film kulturní dům KZM Přibyslav- 
  27. října 2012 ve 14.30 h. Fotbal D Přibyslav : Počátky fotbalové hřiště SK Přibyslav- 
  27. října 2012 v 19.00 h. Rozmarný duch – divadlo kulturní dům DS Počátky, KZM Přibyslav- 
  28. října 2012 ve 3.00 h. Změna letního času na zimní celostátní- 
  28. říjen 2012  Státní svátek – vznik samostatného státu celostátní- 
  28. října 2012 ve 13.30 h. 2. lekce – Country tance kulturní dům KZM Přibyslav- 
  28. října 2012 ve 14.30 h. Fotbal B Přibyslav : Chotěboř B fotbalové hřiště SK Přibyslav- 
    1. listopadu 2012 Svátek všech svatých církevní /celostátní- 
    2. listopadu 2012  Památka zesnulých   církevní/ celostátní- 
    3. listopadu 2012 ve 13.30 h. Fotbal A Přibyslav : Želetava fotbalové hřiště SK Přibyslav- 
     3. listopadu 2012 v 19.00 h. Neběhej tady nahá – divadlo kulturní dům DS Stonařov, KZM Přibyslav - 
 

NA MĚSÍC LISTOPAD 2012 SE PŘIPRAVUJE:- 
Film pro malé i velké diváky - Madagaskar 3- 
Přehlídka – Divadelní Přibyslav 2012- 
Další lekce Country tanců- 

- 


