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SETKÁNÍ MÍSTOSTAROSTY
S OBČANY MĚSTA PŘIBYSLAV NA TÉMA:

ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2012 
  KDY: čtvrtek  15. března 2012 od 18.00 hod.

KDE: ZASEDACÍ  SÁL PŘIBYSLAVSKÉ RADNICE
* * *

ON-LINE CHAT 
S MÍSTOSTAROSTOU MĚSTA 

ČTVRTEK 22. BŘEZNA 2012
 od 13.00 hod. do 14.00 hod.

 na  www.pribyslav.cz

Oči města
Téma tohoto článku mi již dlouho leží v hlavě, ale odhodlal jsem se o něm psát 
až po zážitku z tohoto týdne. 

Byl čtvrtek asi 11 hodin dopoledne, procházel jsem zveřejněné dotace 
Fondu Vysočiny (upozorňuji pořadatele akcí pro děti především na granty 
„Jednorázová akce 2012“ a „Sportujeme 2012“), které bychom mohli využít 
v našem městě.  Rozhodl jsem se telefonicky konzultovat možnosti využití ně-
kterých dotačních titulů s jedním z možných uživatelů. Poté, co jsme celou věc 
probrali, mi řekl, že ve středu večer nesvítilo v celé Dobré veřejné osvětlení. 
Celou záležitost nefunkčního osvětlení vyřešila oprava, která netrvala více než 
pár minut. Jen mne napadlo, proč za celé dopoledne nikdo neoznámil tuto 
závadu odpovědným pracovníkům.

Dennodenně se všichni pohybujeme ulicemi našeho města a našich obcí. 
Buďme, prosím, všímaví a  nebojme se neustále upozorňovat na nedostatky 
a závady, které nacházíme okolo sebe a jež je třeba řešit. Nebojte se oslovit od-
povědné zaměstnance města i jeho zařízení. Prostředků, jak to udělat, máme 
dost. Učinit tak můžeme telefonicky, e-mailem, na www stránkách města, pří-
padně i osobní návštěvou nebo dopisem. Níže přikládám i některé kontakty. 
Ne všechny problémy jsou tak jednoduché, že jdou vyřešit během několika 
minut. Řešení Vašich problémů je ale naší prací. 

Dotazy a odpovědi: http://www.pribyslav.cz/diskuze/
Vedoucí odboru správy a údržby:  
Ing. Benešová – benesoval@pribyslav.cz, 569 430 828
Vedoucí odboru životního prostředí: 
Mgr. Řezníčková – reznickoval@pribyslav.cz, 569 430 825
Informatik: p. Koudela – koudelaj@pribyslav.cz, 569 430 832

Martin Kamarád, místostarosta

STATISTIKA – ROK 2011
 (ohlašovna EO, matrika, doklady) 

Počet občanů obce evidovaných na MěÚ Přibyslav k 01. 01. 2011: 3919
(Občan obce = fyzická osoba, která je státním občanem ČR a je v obci hlášena k TP)

Počet narozených dětí 36 Počet zemřelých občanů 37
Počet přihlášených občanů k TP 82 Počet odhlášených občanů z TP 75
Celkem 118  112

Počet občanů obce evidovaných na MěÚ Přibyslav k 31. 12. 2011: 3925
(Česká Jablonná 113, Dobrá 175, Dolní Jablonná 95, Hřiště 82, Keřkov 170, Poříčí 
96, Přibyslav-město 2917, Dvorek 44, Hesov 13, Uhry 20, Ronov nad Sázavou 128, 
Utín 72)

Dále je u nás evidováno k pobytu 47 osob cizí státní příslušnosti, z toho je 7 občanů EU.
Celkový počet obyvatel k  31. 12. 2011:  3972 (občané obce + osoby cizí státní 
příslušnosti)

V místě přehlášeno (v rámci ohlašovny): 90 občanů
Sňatek uzavřelo:   37 přibyslavských občanů
Rozvedeno bylo:     7 manželství přibyslavských občanů

Ve správním obvodu matričního úřadu Přibyslav bylo uzavřeno:
(Správní obvod matričního úřadu Přibyslav zůstal v roce 2010 nezměněný a zahrnuje tyto 
obce: Přibyslav, Havlíčkova Borová, Modlíkov, Olešenka, Stříbrné Hory, Žižkovo Pole)

29 sňatků – 20 občanských (18 – Přibyslav, 1 – Havlíčkova Borová, 1 – Žižkovo Pole), 
9  církevních (8 – farní kostel Narození sv. Jana Křtitele Přibyslav, 1 – kostel sv. Víta 
Havlíčkova Borová)

Ostatní informace:
Výměna řidičských průkazů (dále jen ŘP) – ŘP vydané od 01. 01. 1994 do 31. 12. 
2000 byli jejich držitelé povinni vyměnit do 31. 12. 2010; ŘP vydané od 01. 01. 2001 
do 31. 12. 2002 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. 12. 2012, ŘP vydané od  
01. 01. 2003 do 30. 04. 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. 12. 2013. 
Žádosti o výměnu ŘP vyřizuje Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor dopravy, Pražská 
2954, číslo telefonu 569 497 304.

Občanské průkazy (dále jen OP) – 1. 1. 2012 vstoupily v platnost novely zákona o OP. 
Na základě těchto novel, s účinností od 1. 1. 2012, matriční úřady pozbyly pravomoc 
k  nabírání žádostí o vydání občanského průkazu. Tato pravomoc je od uvedeného 
data svěřena pouze obecním úřadům obcí s  rozšířenou působností. Matriční úřady 
mohou nadále převzít na žádost občana OP do úschovy po dobu jeho dlouhodobého 
pobytu v  zahraničí, zadržet občanovi neplatný OP a současně mu vydat potvrzení 
o   OP, převzít OP v  případě, kdy občan ukončil TP na území ČR, přijmout ohlášení 
ztráty, odcizení, poškození nebo zničení OP. OP mají nový formát, občan nedokládá 
fotografii, nepovinným údajem v  OP je rodinný stav. Občanský průkaz lze na žádost 
vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území ČR. 
Žádost o vydání OP je možno podat a nový OP si vyzvednout u kteréhokoliv úřadu obce 
s rozšířenou působností. V Havlíčkově Brodě se žádosti o vydání nového OP podávají 
na adrese Pražská 2954, číslo telefonu 569 497 335 (336).

Cestovní doklady (dále jen CD) – dnem 01. 07. 2011 skončilo zapisování dětí  
do cestovních dokladů rodičů. Provedené zápisy dětí v  CD rodičů jsou platné pouze 
do 26. 06. 2012. Po tomto datu budou moci děti cestovat jen s  vlastním cestovním 
dokladem (občanským průkazem – správní poplatek 50 Kč; nebo cestovním pasem – 
správní poplatek 100 Kč). Toto opatření se týká i zápisu dětí provedených do OP rodičů. 
Skončením platnosti zápisu dětí v cestovních dokladech rodičů však nekončí platnost 
CD rodičů. 
Na oficiálním webu města Havlíčkův Brod (www.muhb.cz) je zpřístupněna aplikace 
umožňující pomocí internetu dálkové objednání a zjištění stavu front na Městském 
úřadě Havlíčkův Brod v  agendách občanských průkazů a cestovních dokladů 
a v agendách odboru dopravy – evidence vozidel a řidičských průkazů.

Tabulky s  čísly popisnými – žadatelé, kteří si objednali tabulky s  číslem popisným 
(vyrobené v souladu s pokynem starosty města Přibyslav č. 2/2005 ze dne 27. 10. 2005) 
a dosud si je nevyzvedli, můžou tak učinit na MěÚ Přibyslav, v kanceláři č. dveří 209 
(matrika).              

Marie Pokorná, matrika, ohlašovna, doklady



Str. 3BŘEZEN 2012 Zprávy z radnice

Z Městského úřadu Přibyslav
Odbor výstavby
Výrobní areál č. p. 99 a 100 v Přibyslavi. Jedná se 
o bývalý areál VZOR, později Papillons a dnes areál 
firmy MAN v ulici U Barevny. Po delší době chátrání 
a neúdržby se zdá, že s nástupem nového vlastníka 
se celý areál dočká tolik potřebné opravy a kromě 
výrobní činnosti by mohl občanům města přinést 
i sportovní využití, včetně nové restaurace, která je 
v areálu plánována. V loňském roce nový vlastník již 
provedl opravu jednoho stávajícího výrobního ob-
jektu a současně k této stavbě přistavěl nový objekt 
garáží. Průběžně dochází také k opravě zchátralého 
oplocení a údržbě zpevněných ploch. V  letošním 
roce je plánováno odstranění stávajícího objektu 
vrátnice a přebudování východní části (nižší část) 
uličního objektu na novou vzorkovnu podlahových 
krytin a příruční sklad s  novou zastřešenou ob-
služnou rampou s bezbariérovým přístupem. Jako 
poslední bude rekonstruován nejvyšší objekt are-
álu, do kterého vlastník plánuje umístit squashové 
kurty, bowlingové dráhy a restauraci. Celý areál by 
měl mít jednotný kabát, nové oplocení, nové napo-
jení na místní komunikaci, opravené komunikační 
plochy a jednoznačně tak vylepšit vzhled a funkč-
nost dané lokality. Výrobní náplní areálu je výroba 
a montáž dřevěných podlah, dodávka a montáž 
ostatních podlahových krytin a natěračské a malíř-
ské práce. 

Miloš Šimek, vedoucí OV

Odbor hospodářsko-správní
Výsledek hospodaření města v roce 2011

(Kč)  Rozpočet Skutečnost
Příjmy 105 730 611 105 682 494
tř. 1 - Daňové příjmy 54 965 016 54 994 494
tř. 2 - Nedaňové příjmy 2 452 654 2 453 768
tř. 3 - Kapitálové příjmy 978 119 984 448
tř. 4 - Přijaté dotace 47 334 822 47 249 784
Výdaje 110 282 611 98 880 238
tř. 5 - Běžné výdaje 42 415 284 40 787 032 
tř. 6 - Kapitálové výdaje 67 867 327 58 093 206
Příjmy - Výdaje -4 552 000 6 802 256
Splátky úvěrů a půjček 
(-)

9 823 000  7 858 186

Přijaté půjčené 
prostředky (+)

8 850 600  8 850 621

Stav na bankovních účtech hlavní činnosti 
 
Počáteční stav   5 524 428
Změna stavu (+/-)   +7 794 691
Stav na konci 
vykazovaného období

  13 319 119

Ing. Zdeňka Teclová, vedoucí OHS

Odbor životního prostředí
Pozemkové úpravy v Dolní Jablonné. Státní země-
dělský intervenční fond dne 8. 2. 2012 doporučil 
žádost o dotaci na stavbu 3 polních cest v  Dolní 
Jablonné. Jedná se o cesty C2 (na Dvorek), C3 
(včetně C 3.2, na „samotu“- Štefkovi) a C5 (za Hor-
skovými) v Dolní Jablonné. Rozpočtované náklady 
jsou odhadnuty ve výši 14, 5 mil. Kč. Investorem 
pozemkových úprav bude Ministerstvo zeměděl-
ství ČR – Pozemkový úřad Havlíčkův Brod. Město 
Přibyslav nechalo v  roce 2010 vypracovat na tyto 

cesty projektovou dokumentaci, za kterou zaplatilo 
174.000 Kč. Ministerstvo zemědělství – Pozem-
kový úřad Havlíčkův Brod je též investorem cesty 
C1 („Do Kobylskýho“ ) a protierozního a protipo-
vodňově příkopu P2. Rozpočtované náklady jsou 
odhadnuty ve výši 15 mil. Kč. Zahájení prací se 
předpokládá na jaře 2012 a ukončení v roce 2013. 
Město Přibyslav nechalo vypracovat a zaplatilo pro-
jektovou dokumentaci na cestu C4 („K Verpánu“), 
která nebyla zahrnuta do původní žádosti o dotaci 
a v březnu 2012 bude podána žádost o dotaci na 
tuto cestu.

Revitalizace zeleně na místním hřbitově. Odbor 
životního prostředí MÚ Přibyslav připravuje ob-
novu zeleně na místním hřbitově. V současné době 
je vyhlášeno výběrové řízení na zpracovatele pro-
jektu revitalizace (obnovy) stromů a keřů. Prosíme 
občany, aby svoje postřehy a návrhy ohledně mož-
ností výsadby či kácení stromů a keřů na hřbitově 
směřovali k  vedoucí odboru životního prostředí. 
Všechny tyto náměty budou v  rámci možností do 
obnovy zeleně zahrnuty.

Poplatek za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů. Zastupitelstvo města 
schválilo dne 26.  10.  2011 obecně závaznou 
vyhlášku, kterou tento poplatek zůstává již něko-
lik let ve stejné výši, a to 420 Kč/rok. Pro fyzické 
osoby s trvalým pobytem v místních částech Hřiště 
a  Ronov nad Sázavou je opět schválena úleva ve 
výši 210 Kč. Od poplatku jsou osvobozeny fyzické 
osoby po dobu výkonu trestu odnětí svobody či 
vazby. Splatnost poplatku je do 30. června 2012. 

Aktualizace bonitovaných půdně ekologických 
jednotek (BPEJ). Pozemkový úřad Havlíčkův Brod 
oznámil, že byla ukončena aktualizace BPEJ v kata-
strálním území Česká Jablonná a. ke dni 24. 2. 2012 
je vyhlášena platnost nových map BPEJ v tomto kú. 

Mgr. Ludmila Řezníčková, vedoucí OŽP

Z činnosti Pečovatelské služby Přibyslav
V  současné době využívá služeb Pečovatelské 
služby Přibyslav 113 uživatelů, kterým pomáháme 
např. s oblékáním a svlékáním, s prostorovou ori-
entací, s úkony osobní hygieny, s přípravou a podá-
ním jídla a pití, s úklidem domácnosti, se zajištěním 
běžných nákupů a pochůzek, s dovozem či donáš-
kou oběda do bytu apod. 

Dne 14. 2. a 22. 2. se pracovnice Pečovatelské 
služby Přibyslav v rámci vzdělávání zúčastnily ško-
lení na téma „Prevence infekčních onemocnění“. 
Toto školení bylo uspořádáno akreditovanou vzdě-
lávací institucí CURATIO, která pořádá souvislé 
vzdělávání pro pracovníky v  sociálních službách, 
sociální pracovníky a všeobecné sestry. Školení 
bylo zaměřeno na nejčastější druhy infekčních 
onemocnění, na rizikové faktory procesu a šíření 
jednotlivých druhů nákaz a na prevenci přenosu 
infekcí. 

Dne 24. 2. se vedoucí Pečovatelské služby Při-
byslav zúčastnila školení na téma „Sociální služby 
ve světle sociální reformy“. Ing. Vratislav Vojnar 
informoval účastníky školení o změně zákona 
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a jeho prová-
děcích předpisů a o dopadu této změny na terénní 
a pobytové sociální služby. Jde zejména o změny 

v převodu agendy příspěvku na péči a dalších dávek 
na Úřad práce ČR, o změny ve způsobu výplaty pří-
spěvku na péči, zavedení a využití „karty sociálních 
systémů“ v sociálních službách a o změny v oblasti 
financování systému sociálních služeb (výhled do-
tační politiky v dalších letech a změny v úhradách 
za sociální služby). 

Martina Veselá, DiS. – vedoucí PS

Odbor správy a údržby
V únoru nás nejvíce zaměstnával led a sníh, vlivem 
silných mrazů zamrzlo vodovodní potrubí v měst-
ských domech, v  budově knihovny, staré MŠ, do-
mečku Harmonie a budově pracovníků místního 
hospodářství a kadeřnictví na ulici Příkopy. Tatáž 
závada nás donutila k uzavření veřejných záchodků 
na autobusové čekárně. Při sněhové nadílce, kdy 
naše technika měla největší vytíženost, se objevila 
porucha na vozidlu Magma, závada byla v pístnici 
k  obsluze radlice. Opravu jsme operativně vyře-
šili a  zimní údržbu tato závada neovlivnila. I přes 
výstrahy kraje Vysočina, které v  době, kdy píši 
tento příspěvek, byly vyhlášeny hejtmanem kraje  
Vysočina za kalamitní, zvládli naši pracovníci příval 
sněhu bez problémů, a tímto jim za jejich práci dě-
kuji. Velmi dobře se s úklidem místních komunikací 
vypořádali i naši smluvní partneři, kteří zajišťují 
odklízení sněhu v integrovaných obcích, i jim patří 
poděkování. Dále byly provedeny drobné opravy 
v  bytech v  DPS a rekonstrukce koupelny v bytě 
na ulici Nerudova, kde byly problémy především 
s nekvalitně provedenými obklady v minulosti. Sou-
běžně jsme pracovali na stavebních úpravách v bu-
dově staré MŠ na ulici Tyršova a budově záchranné 
služby. V budově MŠ jsme museli zlikvidovat v půd-
ních prostorách cihlovou dlažbu a podloží, v sute-
rénu záchranné služby jsme část prostorů upravili 
na archiv pro městský úřad. 

Pro informaci uživatelů městských bytů ulice 
Tyršova – zde probíhá pod patronací ŘSD výměna 
oken v domech podél sinice I/19 z důvodu snížení 
hlučnosti. Záruční doba na tyto práce je 5 let.

Byly nahlášeny poruchy veřejného osvětlení 
v obci Keřkov a Dobrá, které jsme následně opra-
vili. Chtěla bych tímto požádat občany obcí, aby 
nám případné závady hlásili operativně. V  tomto 
měsíci na našem odboru proběhla kontrola kont-
rolního výboru na oblast bytového hospodářství 
s kladným výsledkem. K měsíci únor je evidováno 
32 žádostí o městský byt a 26 žádostí o byty v DPS. 
Během měsíce března dojde k  aktualizaci těchto 
žádostí. 

Ing. Ludmila Benešová, vedoucí OHS

VYBÍRÁNÍ DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ
Ve dnech – pondělí 5. března, 19. března a středa 
28. března  2012 v době od 14:00 do 17:00 hodin 
budou pracovníci Finančního úřadu Havlíčkův 
Brod vybírat v  zasedacím sále v  přízemí radnice 
daňová přiznání k dani z příjmů fyzických osob za 
rok 2011. 

Ing. Josef Moštěk, tajemník MÚ Přibyslav
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F O T O R U B R I K A:
Zima mrazivá v Přibyslavi

 Změna skupenství vody v okolí přinesla 
také další sportovní možnosti

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 25. 1. 2012

Pokračování na str. 5

5/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje, na návrh Komise sociální a zdravotní Rady města Přibyslav, poskyt-
nutí jednorázového finančního příspěvku dle neveřejné přílohy k jednání.
Odpovědnost: Jarmila Málková
                            Ing. Marie Málková
Termín: 02/2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Komise rady 
města

6/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace 
pro investici „Chodník podél silnice I/19 v obci Dobrá, Přibyslav“.
Odpovědnost: Martin Kamarád
                            Ing. Ludmila Benešová
Termín: 01/2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Výběrové 
řízení

7/2012 RM Rada města Přibyslav jako zadavatel veřejné zakázky „Rekonstrukce části prodejny v č. p. 41 v Přibysla-
vi na byt“ rozhoduje, v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek, o výběru nejvhodnější 
nabídky uchazeče KB Stavební, s.  r. o., Jamborova 800, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 29208181, 
jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou 
ve výši 691.051 Kč bez DPH. 
Souhlas s podepsáním smlouvy o dílo přísluší Zastupitelstvu města Přibyslav.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
                            Ing. Ludmila Benešová
Termín: 01/2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

8/2012 RM Rada města Přibyslav rozhoduje o zahájení veřejné zakázky „Výkon inženýrské činnosti – Rekonstrukce 
Mateřské školy Přibyslav – Tyršova 242“ a schvaluje znění výzvy k podání nabídky – zakázka malého 
rozsahu „Výkon inženýrské činnosti – Rekonstrukce Mateřské školy Přibyslav – Tyršova 242“.
Odpovědnost: Martin Kamarád
Termín: 15. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

9/2012 RM Odpovědnost: Martin Kamarád
Termín: 15. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

10/2012 RM Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 15. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

11/2012 RM Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 15. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

12/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze  dne 7.  10.  2011, uzavřené mezi 
městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a firmou Direkta Group, s. r. 
o. se sídlem Zenklova 37, 180 00 Praha 8, IČ 25685295 na dílo spočívající ve vypracování příslušné 
dokumentace a k podání žádosti o získání finanční podpory z Operačního programu Životní prostředí, 
výzvy, týkající se protipovodňových opatření na projekt objednatele s pracovním názvem „Protipovod-
ňová opatření ve městě Přibyslav“.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 01/2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Smlouva

13/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 5 v domě s pečovatelskou službou Přibyslav, Tržiště 
239 panu Eh Nay Say Moo, bytem Bechyňovo náměstí 41, Přibyslav. Nájemní smlouva bude uzavře-
na na dobu určitou od 1. 2. 2012 do 30. 9. 2012.
Odpovědnost: Bc. Hana Pelikánová
Termín: 01/2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Přidělení

14/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1657/2 o výměře 8 m2   

v k. ú. Přibyslav a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 03/2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Záměr

15/2012 RM Rada města Přibyslav stanovuje v domech s pečovatelskou službou Přibyslav, Tržiště č.p. 239, č.p. 240, 
č.p. 254 a č.p. 251 výši měsíčního nájemného u nově uzavíraných nájemních smluv na 20 Kč za 1m2 
s možností navýšení ceny nájmu o míru inflace vyhlášené ČSÚ.
Odpovědnost: Bc. Hana Pelikánová
Termín: 01/2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Rozpočet

16/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje vyřazení majetku města Přibyslav dle přílohy k jednání.
Odpovědnost: Jiří Koudela
                           Marie Bártová
Termín: 02/2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

17/2012 RM Rada města Přibyslav souhlasí s uzavřením pracovního poměru s panem Wah Say na dobu určitou 
do 31. 12. 2012.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

18/2012 RM Rada města Přibyslav bere na vědomí souhrnnou zprávu o přijímání a vyřizování stížností a petic za 
rok 2011.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Různé

19/2012 RM Rada města Přibyslav bere na vědomí „Informaci o stavu požární ochrany ve městě Přibyslav za rok 
2011“ a předkládá ji Zastupitelstvu města Přibyslav.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 15. 2. 2012 
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 13. 2. 2012

Pokračování Usnesení zastupitelstva ze str. 4

Mgr. Jan Štefáček, starosta Martin Kamarád, místostarosta

20/2012 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vyplatit obci Olešenka 12.000 Kč, obci Stříbrné Hory 18.000 Kč a 
obci Žižkovo Pole 24.000 Kč za používání kabelových rozvodů pro poskytování TV a internetu v roce 
2011.
Odpovědnost: Petra Holubová
Termín: 02/2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

21/2012 RM Rada města Přibyslav projednala oznámení „Odmítnutí informací“ podané dne 9. 1. 2012 panem 
Josefem Pelikánem a konstatuje, že termíny poskytnutí informací (předložení PD) navržené měst-
ským úřadem byly adekvátní.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 01/2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

22/2012 RM Rada města Přibyslav projednala žádost pana Josefa Pelikána ze dne 9. 1. 2012 o zrušení plné moci 
Mgr. Janu Štefáčkovi k zastupování města Přibyslav ve statutárních orgánech Vodovodů a kanalizací, 
a. s. Havlíčkův Brod a shledává tuto žádost vzhledem k současnému stavu za bezpředmětnou.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 01/2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

23/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje program 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města Přibyslav dne 
15. 2. 2012.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 15. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

24/2012 RM Rada města Přibyslav jako zadavatel veřejné zakázky „Výkon inženýrské činnosti – Rekonstrukce 
Mateřské školy Přibyslav – Tyršova 242“ rozhoduje, v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení 
nabídek, o  výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Václav Sibera, aut. tech., Jiráskova 437, 396  01 
Humpolec, IČ 18312772, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka 
s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 29.560 Kč (není plátcem DPH).
Souhlas s podepsáním mandátní smlouvy přísluší Zastupitelstvu města Přibyslav.
Odpovědnost: Martin Kamarád
                            Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 02/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Výběrové 
řízení

25/2012 RM Rada města Přibyslav jako zadavatel veřejné zakázky „Výkon inženýrské činnosti – Rekonstrukce 
a dostavba ZŠ Přibyslav – I. a II. etapa“ rozhoduje, v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení 
nabídek, o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Ing. Radek Wasserbauer, Nové Dvory 16, 592 12 
Nížkov, IČ  62838296, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka 
s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 198.600 Kč (není plátcem DPH).
Souhlas s podepsáním mandátní smlouvy přísluší Zastupitelstvu města Přibyslav.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
                            Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 02/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

26/2012 RM Rada města Přibyslav jako zadavatel veřejné zakázky „Koordinátor BOZP – Rekonstrukce Mateřské 
školy Přibyslav – Tyršova 242“ rozhoduje, v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek, 
o  výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Václav Kočí, Nádražní 1189, 580  01  Havlíčkův Brod, 
IČ  11007524, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka s  nejnižší 
nabídkovou cenou ve výši 27.000 Kč (není plátcem DPH).
Souhlas s podepsáním mandátní smlouvy přísluší Zastupitelstvu města Přibyslav.
Odpovědnost: Martin Kamarád
                       Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 02/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

27/2012 RM Rada města Přibyslav jako zadavatel veřejné zakázky „Koordinátor BOZP – Rekonstrukce a dostavba 
ZŠ Přibyslav – I.  a  II. etapa“ rozhoduje, v  souladu se  zprávou o posouzení a  hodnocení nabídek, 
o  výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Václav Kočí, Nádražní  1189, 580  01  Havlíčkův Brod, 
IČ  11007524, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka s  nejnižší 
nabídkovou cenou ve výši 115.000 Kč (není plátcem DPH).
Souhlas s podepsáním mandátní smlouvy přísluší Zastupitelstvu města Přibyslav.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
                            Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 02/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

28/2012 RM Rada města Přibyslav jako zadavatel veřejné zakázky „Vypracování projektové dokumentace pro 
stavební řízení a vlastní realizaci stavby chodníku podél silnice I/19 v obci Dobrá, Přibyslav“ rozhoduje, 
v  souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek, o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče  
Ing. Vladimír Matějka, Mahenova 3978, 581 01 Havlíčkův Brod, IČ  46484680, jehož nabídka byla 
podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 35.000 Kč 
(není plátcem DPH).
Souhlas s podepsáním mandátní smlouvy přísluší Zastupitelstvu města Přibyslav.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
                            Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 02/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

29/2012 RM Rada města Přibyslav souhlasí na základě provedeného výběrového řízení s pronájmem pozemků pro 
provozování pouťových atrakcí na přibyslavské pouti v roce 2012 panu Josefu Spilkovi, Poděbradovo 
náměstí 1, Hlinsko za cenu 135.000 Kč.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Pronájem

Mgr. Jan Štefáček, starosta Martin Kamarád, místostarosta

Informace sociální pracovnice 
Městského úřadu 
v Přibyslavi
Vzhledem k tomu, že pokračují dotazy týkající se při-
znání a následné výplaty příspěvku na mobilitu, obrátila 
jsem se s dotazem na kompetentní pracovníky Úřadu 
práce v Havlíčkově Brodě. Dle jejich vyjádření se žá-
dosti zpracovávají postupně, většina příspěvků bude 
vyplacena v měsíci únoru 2012. Každý žadatel obdrží 
rozhodnutí o přiznání příspěvku a zároveň s ním od-
chází i platby. Ti z žadatelů, kteří si podali žádost o pří-
spěvek na mobilitu v  lednu 2012, v žádném případě 
o příspěvek nepřijdou, bude jim od ledna doplacen.  
Ještě považuji za nutné upozornit příjemce to-
hoto příspěvku na povinnost oznámit plátci pří-
spěvku do 8 dnů změny rozhodné pro nárok na 
příspěvek – poskytování pobytové sociální služby  
podle zákona o sociálních službách – § 48 až  50 a  52 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve 
znění pozdějších předpisů. Jde o pobyt v domovech 
pro osoby se zdravotním postižením, domovech se 
zvláštním režimem a sociální služby poskytované ve 
zdravotnických zařízeních ústavní péče.
Humanitární sbírka – ve spolupráci s  Diakonií 
Broumov proběhne v pátek 9. března 2012 a v so-
botu 10. března 2012 tradiční sbírka použitého 
ošacení a dalších věcí (bližší informace na samo-
statném letáku). 
V pátek 10 února 2012 v podvečerních hodinách 
jsem se společně se slečnou Vackovou (zájemkyně 
o práci v  dobrovolnickém centru) a předsedkyní 
komise (dobrovolnicí) paní Marií Málkovou zú-
častnila v  Chotěboři slavnostního předávání oce-
nění dobrovolníků za rok 2011. Každoročně je 
udělována dobrovolníkům cena KŘESADLO (cena  
pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci), 
předávání se v letošním roce zúčastnil za Národní 
dobrovolnické centrum Hestia Praha pan PhDr. 
Jiří Toner. Jména oceněných dobrovolníků pro 
mě nebyla v  letošním roce překvapením, protože 
jsem byla členkou výběrové komise, která vybírala  
z  11 nominací (víc informací v  článku koordiná-
torky DC).
Klub seniorů Pohoda – pokračuje cyklus cvičení 
paměti, 21. března 2012 nás čeká závěrečné se-
tkání. V úterý 14. února 2012  klub navštívila paní 
Libuše Mokrá, přinesla ukázky své práce – dekora-
tivní perníčky a pergameny. Nejprve jsme si ukázky 
výrobků promítali na plátno a asi po půl hodině při-
šla všemi očekávaná praktická ukázka. Pod rukama 
paní L. Mokré se upečené perníčky a listy perga-
menu měnily v  malá umělecká díla. Děkujeme jí, 
že si na klub udělala čas a podělila se s námi o své 
dovednosti, byla prostě skvělá. V  klubu chystáme 
pomalu materiály na VELIKONOČNÍ VYSTAVU, 
kterou pořádáme společně s dětmi z kroužku Ota-
kárek a  která bude probíhat od 2. do 10. dubna 
2012 ve vestibulu radnice. 

Jarmila Málková – sociální pracovnice, 
Městský úřad Přibyslav
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Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne 15. 2. 2011
1/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravený program veřejného zasedání dne 15. 2. 2012.

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

2/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav bere na vědomí rezignaci na funkci předsedkyně a členky Osad-
ního výboru Poříčí paní Zdeňky Koucké, rezignaci na funkci členky Osadního výboru Poříčí paní 
Petry Chourové a rezignaci na funkci člena Osadního výboru Poříčí pana Jana Holcmana.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 02/2012
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Výbory

3/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav ruší usnesení Zastupitelstva města Přibyslav č. 144/2009 ze dne 
16. 12. 2009.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 15. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zrušení 
usnesení

4/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav uděluje plnou moc pro místostarostu města Přibyslav pana 
Martina Kamaráda, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, 
k  zastupování města Přibyslav na schůzích zakladatelů, valných hromadách a ve statutárních or-
gánech Místní akční skupiny Havlíčkův kraj, o.  p.  s., Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou, 
IČ 27493245.
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zastupitelstvo

5/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav souhlasí s podepsáním smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Rekon-
strukce části prodejny v č. p. 41 v Přibyslavi na byt“ mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a fi rmou KB Stavební, s. r. o., Jamborova 800, 592 31 Nové Město na 
Moravě, IČ 29208181. Cena díla je 691.051 Kč bez DPH.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
                            Ing. Ludmila Benešová
                            Ing. Zdeňka Teclová, rozpočtové opatření č. 1/2012
Termín: 02/2012
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

Výběrové 
řízení

6/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav souhlasí s podepsáním mandátní smlouvy na veřejnou zakázku „Vý-
kon inženýrské činnosti – Rekonstrukce Mateřské školy Přibyslav – Tyršova 242“ s panem Václavem 
Siberou, autorizovaným technikem, Jiráskova 437, 396 01 Humpolec, IČ 18312772. Cena díla  je 
29.560 Kč (není plátcem DPH).
Odpovědnost: Martin Kamarád
                            Ing. Zdeňka Teclová, rozpočtové opatření č. 1/2012
Termín: 02/2012
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 1, zdržel se 1.

7/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav souhlasí s podepsáním mandátní smlouvy na veřejnou zakázku „Výkon 
inženýrské činnosti – Rekonstrukce a dostavba ZŠ Přibyslav – I. a II. etapa“ s Ing. Radkem Wasserbaue-
rem, Nové Dvory 16, 592 12 Nížkov, IČ 62838296. Cena díla je 198.600 Kč (není plátcem DPH).
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
                            Ing. Zdeňka Teclová, rozpočtové opatření č. 1/2012
Termín: 02/2012
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 1, zdržel se 1.

8/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav souhlasí s podepsáním mandátní smlouvy na veřejnou zakázku „Ko-
ordinátor BOZP – Rekonstrukce Mateřské školy Přibyslav – Tyršova 242“ s panem Václavem Kočí, 
Nádražní 1189, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 11007524. Cena díla je 27.000 Kč (není plátcem DPH).
Odpovědnost: Martin Kamarád
                            Ing. Zdeňka Teclová, rozpočtové opatření č. 1/2012
Termín: 02/2012
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 1, zdržel se 1.

9/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav souhlasí s podepsáním mandátní smlouvy na veřejnou zakázku „Ko-
ordinátor BOZP – Rekonstrukce a dostavba ZŠ Přibyslav – I. a II. etapa“ s panem Václavem Kočí, Ná-
dražní 1189, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 11007524. Cena díla je 115.000 Kč (není plátcem DPH).
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
                            Ing. Zdeňka Teclová, rozpočtové opatření č. 1/2012
Termín: 02/2012
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 1, zdržel se 1.

10/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav souhlasí s podepsáním smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Vypra-
cování projektové dokumentace pro stavební řízení a vlastní realizaci stavby chodníku podél silnice 
I/19 v obci Dobrá, Přibyslav“ s Ing. Vladimírem Matějkou, Mahenova 3978, 580 01 Havlíčkův Brod, 
IČ 46484680. Cena díla je 35.000 Kč (není plátcem DPH).
Odpovědnost: Martin Kamarád
                            Ing. Ludmila Benešová
                            Ing. Zdeňka Teclová, rozpočtové opatření č. 1/2012
Termín: 02/2012
Usnesení bylo přijato 15 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

11/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje, dle předložené nabídky, uzavření Smlouvy o vkladovém 
účtu s výpovědní lhůtou 3 měsíce na částku 5.000.000 Kč s  J&T BANKA, a. s. Pobřežní 297/14, 
186 00 Praha 8, IČ 47115378.
Odpovědnost:  Mgr. Jan Štefáček
                            Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 02/2012
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, proti 1, zdržel se 3.

12/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje kupní smlouvu mezi městem Chotěboř a 44 podílnickými 
obcemi Lesního družstva obcí, kterou podílnické obce odkupují od města Chotěboř 1/711 pozem-
ků parc. č. 22, PK 22 a PK 23 v k. ú. Staré Ranko, parc. č. 253, 256 a 310/10 v k. ú. Račín u Polničky, 
parc. č. 2282/7 v k. ú. Jámy, parc. č. 71/14 a 71/15 v k. ú.  Hodíškov a  parc. č. 1853/3, 1853/4, 
1853/5, 1853/6, 1853/7 a 1853/8 v k. ú. Havlíčkova Borová, a to v počtu podílů, který každá obec 
dosud na nemovitostech vlastní.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 03/2012
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Koupě

Město Přibyslav
ve spolupráci
s Občanským sdružením Diakonie 
Broumov 
vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ 
SBÍRKU
○ 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 elek-

troniku, matrace, koberce – z ekologic-
kých důvodů

○ nábytek, jízdní kola a dětské kočárky  
–  ty se transportem znehodnotí

○ znečištěný a vlhký textil

SBÍRKA SE USKUTEČNÍ
Dne:  9. března 2012 (pátek) 
v době od 13.00 hodin do 18.00 hodin 
10. března 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 nezisko-
vá 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 
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:  9. března 2012 (pátek)  v době od 13.00 hodin do 18.00 hodin  

10. března 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 
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Mgr. Jan Štefáček, starosta Martin Kamarád, místostarosta

13/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej pozemků parc. č. 175/3 o výměře 112 m2, parc.  
č. 183/5 o výměře 40 m2, parc. č. 185/17 o výměře 33 m2 a parc. č. 2004 o výměře 62 m2 v k. ú.  
Přibyslav panu Antonínu Šejstalovi, Přibyslav, U Barevny 101 za  kupní cenu 23.478 Kč. Náklady 
spojené s prodejem, kromě daně z převodu nemovitostí, hradí kupující. Pokud příslušná smlouva 
nebude uzavřena do šesti měsíců od 15. 2. 2012, má město Přibyslav právo od jejího uzavření od-
stoupit, čímž toto usnesení pozbývá platnosti. 
Odpovědnost: Jana Krejčová
                           Ing. Zdeňka Teclová, rozpočtové opatření č. 1/2012
Termín: 15. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 15 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Prodej

14/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 981/97 o vý-
měře 1151 m2 v k. ú. Přibyslav panu Liboru Klusáčkovi, Přibyslav, Pecháčkova 325 a slečně Marcele 
Ortové, Kámen 13 za kupní cenu 517.950 Kč. Záměr obce byl vyvěšen na úřední desce po dobu 
15 dnů. Náklady spojené s  prodejem, kromě daně z  převodu nemovitostí, hradí kupující. Pokud 
tato smlouva nebude uzavřena do dvou měsíců od 15. 2. 2012, má město Přibyslav právo od jejího 
uzavření odstoupit, čímž toto usnesení pozbývá platnosti. 
Odpovědnost: Jana Krejčová
                            Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 15. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 15 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

15/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje darovací smlouvu č. 2 k darovací smlouvě č. 1 ze dne 10. 9. 2009 
mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, IČ 00268097 a Svazkem obcí Přibyslavska, Bechyňo-
vo náměstí 1, IČ 70951730.
Odpovědnost: Martin Kamarád
                            Ing. Zdeňka Teclová, rozpočtové opatření č. 1/2012
Termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 1, zdržel se 1.

Darování

16/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje nabýt darem pozemky parc.  č. 84/7 o výměře 58 m2,  
parc. č. 84/10 o výměře 23 m2 a parc. č. 483/5 o výměře 15 m2 v k. ú. Dobrá, oddělené od pozemků 
parc. č. 84/7, 84/10 a 483/5 geometrickým plánem č. 276-75/2011, vyhotoveným firmou Václav 
Hodač s. r. o., Chrudim, Novoměstská 626 z vlastnictví Kraje Vysočina, Jihlava, Žižkova 57 do vlast-
nictví města Přibyslav. Náklady spojené s darováním hradí Kraj Vysočina.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 05/2012
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

17/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje darování části pozemku parc. č. 124/1 o výměře 1 m2  
v k. ú. Hřiště z vlastnictví města Přibyslav do vlastnictví Kraje Vysočina, Jihlava, Žižkova 57. Náklady 
spojené s darováním hradí Kraj Vysočina.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 06/2012
Usnesení bylo přijato 15 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

18/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje darovací smlouvu, kterou Kraj Vysočina, Jihlava, Žižkova 
57 daruje městu Přibyslav pozemky parc. č. 1660/6 o výměře 427 m2, parc. č. 1660/7 o výměře  
566 m2, parc. č. 1660/11 o výměře 63 m2  a parc. č. 1660/14 o výměře 185 m2 v k. ú. Přibyslav.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 05/2012
Usnesení bylo přijato 15 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

19/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje nabýt darem pozemky parc.  č. 550/2 o výměře 74 m2, 
parc. č. 550/3 o výměře 9 m2, parc. č. 552/4 o výměře 418 m2, parc. č. 552/5 o výměře 1101 m2, 
parc. č. 552/6 o výměře 1351 m2 a parc. č. 552/7 o výměře 710 m2 v k. ú. Hřiště oddělených od 
pozemků parc. č. 550/1 a 552/1 geometrickým plánem č. 147-1271/2011 vyhotoveným firmou 
GEONOVA  s. r. o., Havlíčkův Brod, Kyjovská 1962 z vlastnictví Kraje Vysočina, Jihlava, Žižkova 57 
do vlastnictví města Přibyslav. Náklady spojené s darováním hradí město Přibyslav.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 05/2012
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

20/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 541/1 o výměře  
cca 30 m2 v k. ú. Hřiště a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 03/2012
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, proti 0, zdržel se 3.

Záměr

21/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr darování částí pozemků parc. č. 222/9 a 234/3  
o výměře 66 m2 v k. ú. Přibyslav a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 02/2012
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

22/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr darování pozemků parc. č. 1660/9 o výměře 4 m2, 
parc. č. 1660/15 o výměře 17 m2 a parc. č. 1713/69 o výměře 87 m2 v k. ú. Přibyslav a rozhoduje 
záměr obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 02/2012
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

23/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravené rozpočtové opatření č. 1/2012 k rozpočtu města 
Přibyslav na rok 2012.
Příloha: Upravené rozpočtové opatření č. 1/2012
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 02/2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 5.

Rozpočet

24/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav bere na vědomí „Informaci o stavu požární ochrany ve městě Přiby-
slav za rok 2011“.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 15. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Požární 
ochrana

A jak komunikujete 
s úřadem vy?
Existují skupiny obyvatel, pro které návštěva úřadu 
není jednoduchou záležitostí. Obecní či městský 
úřad je sice většinou umístěn v  dosahu bydliště 
návštěvníka, je bezbariérový, i vozíčkář se v něm 
dokáže pohybovat. Přesto může být pro člověka 
se zdravotním postižením zdolání trasy mezi byd-
lištěm a úřadem větší komplikací, než by se na první 
pohled zdálo, zvláště v  zimním období. Problémy 
nekončí ani na samotném úřadu – kolik úředníků 
dokáže komunikovat třeba s člověkem od narození 
neslyšícím, který má potíže s  porozuměním psa-
nému textu a jeho mateřským jazykem je znaková 
řeč?

Ve spolupráci s  občanským sdružením APPN, 
které se, mimo jiné, věnuje zavádění moderních 
technologií do komunikace neslyšících, bylo právě 
s  ohledem na potřeby zdravotně postižených při-
způsobeno softwarové prostředí ONIF, umožňující 
online rozhovor úředníka s občanem prostřednic-
tvím internetového připojení, s  vizuálním kontak-
tem a archivací záznamu z návštěvy.

„Projekt Virtuální úřad umožňuje, aby občan 
navštívil úředníka v  jeho virtuální kanceláři na 
internetu. Oba se navzájem vidí a hovoří spolu, 
záznam návštěvy lze následně uložit a dále s ním 
pracovat. Je možné přizvat k  rozhovoru jednodu-
chým způsobem další úředníky. Neslyšící občan 
může využít online tlumočení do znakového jazy-
ka, kdy se třetím virtuálním účastníkem návštěvy 
stává službu konající pracovník celorepublikového 
online tlumočnického centra a simultánně překlá-
dá vzájemný rozhovor úředníkovi do českého jazy-
ka a neslyšícímu do znakového jazyka,“ společně 
vysvětlují Marie Horáková, ředitelka APPN, o.s. 
a Jaroslav Čech, ředitel společnosti, která software 
vyvinula.

V praxi to vypadá tak, že na webové stránce úřa-
du je umístěn graficky provedený příznak či logo, 
signalizující, zda úředník momentálně je či není on-
line k dispozici. Občan na tento příznak jen klikne 
a dostane se do virtuálního prostředí online kan-
celáře příslušného úředníka, požádá o vstup (tedy 
„zaťuká na dveře“) a po povolení vstupu (tedy po 
„vyzvání“) vstoupí. Ve virtuální kanceláři lze využít 
videorozhovor nebo chat. Občan komunikuje z po-
hodlí domova, prostřednictvím počítače a interne-
tu. Vítejte ve 21. století.  

Mgr. Marie Horáková a Ing. Jaroslav Čech
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Máme tu vlastní půjčovnu kompenzačních a rehabili-
tačních pomůcek, které zapůjčujeme za menší poplatek 
3-5 Kč za den podle ceny pomůcky. Můžete si zapůjčit 
invalidní vozíky, různé druhy chodítek, toaletní židle, 
nástavce na WC, stoličky do sprchy, dětský rehabilitační 
kočárek či skládací hůl. Od února 2012 se nám půjčovna 
rozšířila o novou pomůcku. Konkrétně jde o sedačku do 
vany, kterou našemu Centru daroval klient. Zapůjčuje-
me bezplatně tiskoviny pro zdravotně postižené (časopis 
Vozka, Vozíčkář, Skok do reality ad.).

V  našem CZP je možnost zakoupit drobné kompen-
zační pomůcky pro lidi se sluchovým postižením. Za-
koupíte tu baterie do sluchadel, různé druhy tvarovek 
a hadiček do sluchadel, čistící štětečky a šťourátka a také 
tablety na čištění sluchadel. Je tu možnost domluvit si 
s  naším sociálním pracovníkem schůzku přímo v  místě 
bydliště klienta. Stačí nás telefonicky kontaktovat, domlu-
vit si schůzku a my za Vámi přijedeme.

Od 1. března 2012 bude v Centru rozšířena pracovní 
doba. Bude se to týkat především pondělí, kdy bude-
me mít otevřeno až do 17:00. Až do dnešní doby bylo  
Centrum v pátek uzavřeno. Nyní budou mít možnost kli-
enti si domluvit schůzku s pracovníkem i na dopoledne 
v pátek.

 Zápis do první třídy

Nové návštěvní hodiny CZP Havlíčkův Brod 
od 1. března 2012

 Pondělí  8:00–12:00  13:00–17:00
 Úterý *  8:00–12:00  13:00–14:30
 Středa  8:00–12:00  13:00–17:00
 Čtvrtek  8:00–12:00  13:00–14:30
 Pátek 8:00–11:30

Objednaní klienti
 ---

* Úterý – 8:00–12:00 – terén
V případě zájmu o naše služby či poskytnutí více informa-
cí nás kontaktujte.

Bc. Alena Škarková 
vedoucí CZP Havlíčkův Brod

CenTRuM PRO ZdRAvOTně POSTIžené KRAje 
vySOčInA – PRACOvIšTě HAvlíčKův BROd 
InfORMuje

Centrum pro zdravotně postižené poskytuje sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením, 
jejich příbuzným a známým. Poskytujeme informace o dávkách a příspěvcích státní sociální podpory pro 
osoby se zdravotním postižením, informace o slevách na plyn a telefon pro držitele průkazů mimořádných 
výhod, dále Vám pomůžeme při sepisování různých písemností (odvolání, žádosti apod.), také Vás budeme 
informovat o dalších občanských sdruženích. 

Kontakt: 
Centrum pro zdravotně postižené kraje Vyso-
čina – pracoviště Havlíčkův Brod, vedoucí CZP 
– Bc. Alena Škarková , Dobrovského 2915, 
580 01, Havlíčkův Brod, Tel.: 569 427 614, 
E-mail: czphbrod@volny.cz, 
www.zdravotnepostizeni-vysocina.cz

Lednové zprávy ze školy
Vstoupili jsme do roku 2012. Hned 2. ledna odjeli žáci 
druhého stupně na lyžařský kurz do Deštného v  Orli-
ckých horách. Kurzu se zúčastnilo 38 dětí a i přes ne-
příznivé sněhové podmínky v celé republice byly každý 
den na lyžích. Zdokonalovaly se ve sjezdovém lyžování.  
Ve volném čase formou her a zábavy upevňovaly své ka-
marádské vztahy.

Pro ostatní žáky byly ve škole připraveny programy 
primární prevence patologických jevů. Uskutečnila se 
olympiáda v  českém jazyce a okresní kolo „Pythago-
riády“. Navštívily nás také děti z  mateřských škol Nové 
Dvory a Bezručova ul. v Přibyslavi.

Ve středu 18. 1. se uzavírala na pedagogické radě kla-
sifikace za první pololetí školního roku.

Koncem ledna začali žáci 2. a 3. tříd jezdit na plavecký 
výcvik do Havlíčkova Brodu.

V úterý 31. 1. dostali všichni žáci výpis z  vysvědčení 
a  v  pátek 3. 2. proběhly na naší škole pololetní prázd-
niny.

V termínu od 20. do 21. ledna na naší škole proběhl 
zápis dětí do 1. tříd. Bylo zapsáno 44 nových žáků. Od-
klad školní docházky zvažuje 11 rodičů.

Na závěr bych chtěl podat několik informací o nadchá-
zející rekonstrukci a přístavbě školy.

Přelom roku 2011 a 2012 se stal opravdu významným 
pro Základní školu Přibyslav. Po vypracování projektu 
na přestavbu školy schválilo na svém posledním zase-
dání v roce 2011 zastupitelstvo vítěznou dodavatelskou 
firmu. Stalo se tak 21. prosince a tímto dodavatelem je 
UNISTAV BRNO, a. s.

Dne 9. ledna 2012 podepsal pan starosta se jmeno-
vanou firmou smlouvu. Tímto krokem je prakticky již 
definitivně dáno, že na jaře letošního roku se začne se stav-
bou. Ta je finančně velice náročná – náklady budou činit  
60 mil. Kč. Je naplánována na tři roky – v letech 2012–2014.

Děkuji všem, kdo se o tento projekt zasloužili. Veřej-
nost, žáky a zaměstnance prosím během stavebních 
prací o vstřícnost a trpělivost, které budou potřeba při 
určitých omezeních v okolí školy i ve škole samotné. 

(Příspěvky, které přišly po uzávěrce, jsou automaticky 
zveřejňovány, se souhlasem přispěvatele v následují-
cím čísle pozn. redakce PO)
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Měsíc únor v přibyslavské 
základní škole
Únorem začíná druhé pololetí školního roku 2011–2012. 
Žáci školy je již tradičně zahájili projektem Barevný den, 
tentokrát ve znamení růžové a fialové. Tímto děkujeme 
paní Aleně Jouklové i ostatním majitelům cukrárny Fontána 
za sponzorské dary do tohoto projektu. V pátek 3. února 
se děti mohly těšit z  jednodenních pololetních prázdnin.

Pro žáky devátých tříd nastává v tomto období důležitý ži-
votní krok, a to podávání přihlášek na střední školy a učiliště.

Žáci 1. stupně naproti tomu načerpají nové síly a zku-
šenosti na lyžařském zájezdu. 

Po celý měsíc probíhala školní kola soutěží a olym-
piád, např. recitační soutěže, soutěže Poznej Vysočinu, 
dějepisné olympiády a dalších. V okresním kole olympi-
ády matematické obsadil 1. místo Jakub Zich z 9. třídy. 
Blahopřejeme!

Poslední týden v  únoru byly naplánovány pro naše 
děti jednotýdenní jarní prázdniny.

Informace o přestavbě školy 
Již v  předchozím článku jsem se zmínil o zahájení pře-
stavby školy. Na tomto místě bych chtěl přibyslavskou 
veřejnost pravidelně informovat o pokračujících pracích 
na této stavbě.

Aktuální situace je taková, že 20. února t. r. dojde 
k předání stavby dodavateli a následně by měly být sa-
novány sklepy. Další fází je zbourání sociálních zařízení, 
která jsou doposud součástí budovy C1 a C2.

Mgr. Luděk Ježek, ředitel ZŠ Přibyslav

J E  Š KO DA BÝ T 
S A M A D O M A

Co je „mateřské centrum“? Odpověď pě-
tinásobné maminky a zakladatelky těchto 
center v ČR paní Kolínské zní: „Místo, 
které pomáhá maminkám vyjít z izolace, 
do které je dostala celodenní péče o děti,  
najdou tam přítelkyně, vzájemně si pomá-
hají.“ Maminky, nebuďte proto samy doma. 
KVC Harmonie vás zve do „Domečku“  
v zahradě bývalé MŠ Tyršova  v Přibyslavi. 
Vytváříme pro rodiče z Přibyslavi a okolí 
a pro jejich děti prostor, kde se mohou 
vzájemně setkávat, získat nové kamarády 
i předávat zkušenosti. Scházíme se každé 
pondělí a středu od 9:00 do 11:00.

Za maminky a děti 
z KVC Harmonie Petra Pejzlová 

Český svaz zahrádkářů v Přibyslavi
ZO ČSZ Přibyslav se v měsíci únoru sešla na své pravidelné výroční schůzi v klubovně hasičské zbrojnice, jak 
dokládají fotografie paní Jany Krejčové.

redakce
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c e n í K  I n Z e R c e 
v  P ř I B y s L A v s K é M 
O B Č A s n í K U
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

Popáleniny
Popáleniny vznikají působením extrémně vysokých 
teplot na tkáně lidského těla. Nejčastější příčiny 
vzniku poranění  je opaření v domácnosti, zábavná 
a amatérsky vyráběná pyrotechnika – popáleniny 
a  kombinovaná zranění atd. V  dopravě vznikají 
nejčastěji kontaktem s výfukovým potrubím, vodou 
z chladiče, kontaktem s rozpálenými částmi motoru 
nebo při požáru vozidla. 

Poleptání jsou vlastně popáleniny způsobené ky-
selinou či louhem. K poleptání může dojít např. při 
neopatrné manipulaci s elektrolytem akumulátoru 
(baterie).

Dělení:
I. stupeň: zarudnutí pokožky, pálivá bolest
II. stupeň: puchýře na zarudnuté pokožce, někdy 
se tvoří až několik hodin po popálení 
III. stupni: dochází ke zuhelnatění tkání, kůže 
a  podkoží jsou zcela zničeny, mohou být poško-
zeny i svaly, kůže je zčernalá, suchá, drolící se, 
popáleniny obvykle nebolí – jsou zničena nervová 
zakončení. 

Příznaky:
•	 postižený udává silnou pálivou bolest v oblasti 

zranění
•	 větší rozsah popálené plochy těla vede k rych-

lému rozvoji šoku

•	 poleptání se vyznačuje silným pálením poško-
zené části těla

•	 kůže může být rozbředlá, zarudnutá nebo nao-
pak vypadat jako zuhelnatělá

•	 postižený většinou ví, při jaké činnosti nebo ja-
kou látkou se poleptal

První pomoc:
•	 ihned obnažíme zasažené časti těla, dáváme po-

zor, abychom postiženého nebo sami sebe ne-
potřísnili zbytky chemikálií ze svlékaného oděvu

•	 jedná-li se o popáleniny v oblasti krku nebo 
končetin, okamžitě sundáme řetízky, náramky, 
hodinky, prstýnky

•	 popáleniny i poleptání co nejdéle oplachujeme 
proudem tekoucí studené pitné vody, a to do té 
doby, dokud je to postiženému příjemné, oděv 
odstraňujeme, není-li přiškvařen, jinak i přes něj 
chladíme postižená místa, nikdy nechladíme celé 
tělo, vždy chladíme obličej, krk, dlaně rukou, 
plosky nohou a pánevní dno; pozor na výbuchy 
– je-li popálen obličej, většinou jsou popáleny  
i dýchací cesty, (projeví se později)

•	 poraněné části sterilně kryjeme
•	 při větším rozsahu poškození těla (např. celé bři-

cho) zahajujeme protišoková opatření
•	 zraněný nesmí prochladnout.

 Výuka první pomoci při popáleninách

Místní skupina českého červeného 
kříže v Přibyslavi
….pro oprášení vědomostí – první pomoc při poranění teplem

V sobotu 18. 2. 2012 jsme se s dětmi v kroužku také učily první pomoc při popáleninách.
Další schůzku máme naplánovanou na sobotu 10. 3. 2012 opět od 9 do 11 hodin. Sraz před ZŠ.
Využijeme opět prostor KVC Harmonie, za což jim moc děkujeme. S sebou přezůvky, svačinu, pití, výukový 
materiál a 100 Kč na zaplacení ročního členského příspěvku. 

Pozvánka:
Oblastní spolek Českého červeného kříže v  Havlíčkově Brodě Vás srdečně 
zve na ples a slavnostní setkání dárců krve a zasloužilých členů ČČK, ko-
nané v sobotu 3. 3. 2012 od 20.00 v KD Ostrov v Havlíčkově Brodě. Před-
prodej vstupenek na telefonním čísle 569 421 890 nebo v kanceláři – Dolní 
259, Havlíčkův Brod.

Za MSČČK Přibyslav Ilona Loužecká

   

Důležité upozornění, 
vydané Červeným křížem 
a záchrannými organizacemi
Tato výzva nám byla doručena e-mailem dne 
24. ledna 2012. Protože si myslíme, že je to opravdu 
dobrý nápad, rádi ji uveřejňujeme. Bohužel, 
článek přišel až po uzávěrce únorového čísla 
Přibyslavského občasníku, takže jej zveřejňujeme 
až nyní. 

Záchranáři a řidiči ambulance si všimli, že 
u dopravních nehod má většina zraněných u sebe 
mobilní telefon. U zraněných osob, se kterými 
nelze komunikovat, zásahové síly pomalu nikdy 
neví, koho by měly z dlouhého seznamu adres 
kontaktovat. Řidiči a lékaři záchranné služby 
tedy navrhli, aby každý zadal do svého adresáře 
v mobilu osobu, kterou je třeba kontaktovat v 
nouzovém případě, pod jednotnou zkratku. 

Mezinárodně uznávaná zkratka je: 

ICE  = In Case of Emergency 
– pro případ záchrany 

Pod touto zkratkou zaznamenejte telefonní 
číslo osoby, která bude v případě vaší nouze 
kontaktována policií, hasiči či první pomocí. 
Nemusíte být zrovna řidič/ka. Pokud chcete 
kontaktovat více osob, potřebujete ICE1, ICE2, 
ICE3 atd. Čím více lidí začne tuto značku používat, 
tím dříve nalezne celosvětové uplatnění.

redakce PO

Uzávěrka příštího čísla
21. 3. do 12.00 hod.
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Masopust, 
masopust, jen mě 
holka neopusť…
(SPCCH ČR – ZO Přibyslav informuje)
Období masopustu skončilo. „Masopustní outerek“ 
(21.  února) udělal tečku za nevázaným veselím. Za 
našich prababiček a pradědečků to byla poslední 
příležitost si pořádně zařádit. A když se o půlnoci z úterý 
na středu, které se od nepaměti říká popeleční, pohřbila 
basa, už se nekonaly žádné bály, žádné zábavy, ale ani 
svatby. Dnes se tato tradice dodržuje jen málokde. 
My jsme si to užili již ve čtvrtek 16. února v klubovně 
hasičské zbrojnice na našem Maškarním bálu, který měl 
téma „Z pohádky do pohádky“, za řízného hudebního 
doprovodu pana S.  Sejkory. Škoda, že mnohým našim 
členům počasí, jejich zdravotní stav nebo postižení 
nedovolilo se plně zapojit do maškarního reje. Alespoň 
však přišli, poseděli, popovídali, zasmáli se a zazpívali 
si. Přes všechny obtíže se nás sešlo víc jak 40 členů. 
Jenom těch mužů moc v našich řadách není. Mnozí sedí 
sami doma, přemýšlejí o  nemocech a  při tom v našem 
kolektivu by jistě našli dobré známé nebo kamarády. 
Abyste si mohli udělat obrázek, jak to bylo fajn, podívejte 
se na naše fotografie. Takže zase za rok. Teď nás ve 
čtvrtek 22. března čeká výroční členská schůze, na kterou 
všechny své členy srdečně zveme. A na měsíc duben 
připravujeme ve spolupráci s KZM Přibyslav velikonoční 
besedu s promítáním starého českého filmu, který si sami 
vybereme. O termínu budete všichni včas informováni na 
stránkách Přibyslavského občasníku a na naší vývěsce.

Věra Schusterová
předsedkyně SPCCH ČR – ZO Přibyslav

HOdy, HOdy dOPROvOdy, dejTe vejce MALOvAný…
KZM Přibyslav, ve spolupráci s akční skupinou ŽENY MAS Havlíčkův kraj pořádá putovní jarní výstavu spojenou se 
soutěží „O nejkrásnější velikonoční vajíčko“.  Hodnocení bude probíhat jako u vánočních stromečků. Své výtvory nám 
můžete dodávat od 1. března do 21. března 2012 buď přímo do ICMM v Přibyslavi – do Kurfürstova domu a nebo do 
kanceláře MAS Havlíčkův kraj v Havlíčkově Borové paní ředitelce J. Hájkové, která je do Přibyslavi doručí. 

Pravidla soutěže: 

1. Obec, organizace nebo jednotlivec má právo obeslat výstavu minimálně třemi vajíčky (když bude jen jedno, tak 
odmítnuto nebude), maximálně však 20 kusy.

2.  Věk soutěžících ani technika provedení nejsou nijak omezeny. Naopak. Netradiční provedení jsou obzvlášť vítána.
3.  Vajíčka mohou být přírodní nebo vyrobena z libovolného materiálu (keramika, perník, sláma, vlna, sklo apod.).
4. Každý návštěvník má právo ocenit při každé své návštěvě výstavy vždy pouze jednu kolekci vajíček, která se mu 

nejvíce líbila. (Přijde-li např. třikrát, může i třikrát exponáty hodnotit.)
5. Každá kolekce vajíček a příslušná kasička, do kterých se vhazují žetonky, budou označeny čísly, aby soutěž probíhala 

co nejregulérněji, tj.  anonymně.
6.  Jestliže soutěž z jedné obce obešle více subjektů (např. ZŠ, MŠ, sportovci apod.), body získané za jednotlivé kolekce 

vajíček se dané obci nesčítají.  
7.  Vítěz soutěže má právo následující rok výstavu uspořádat ve své domovské obci.
8.  V případě, že vítěz nebude moci z nějakých důvodů výstavu pořádat, může se s hlavním pořadatelem, tj. MAS Hav-

líčkův kraj, dohodnout jinak. 
9.  Po ukončení výstavy je pořadatel povinen do jednoho měsíce vrátil vystavovatelům celou kolekci (pokud to jeho stav 

exponátů dovoluje), popřípadě se s ním domluvit o uložení v některém z muzeí MAS Havlíčkův Kraj. 
8.  S výsledky soutěže budou účastníci seznámeni v tisku, na internetu, popřípadě osobně.   

Těšíme se na vaše tradiční i netradiční velikonoční dekorace a zároveň i na setkání s vámi při slavnostním otevření 
výstavy, které proběhne v sobotu 24. března v 15.00 hodin ve výstavní síni Kurfürstova domu. Výstava potrvá do pátku 
13. dubna 2012. za KZM Přibyslav a akční skupinu Ženy Mas Havlíčkův kraj

Anna Šauerová, ICMM Přibyslav  

Co možná nevíme o našich spoluobčanech
Je tomu rok, co naše město přijalo několik utečenců z 
Barmy. Někteří spoluobčané to přijali se zvědavostí, jiní 
s nelibostí či lhostejností. Již jsme si zvykli na to, že je po-
tkáváme na městě při různých úklidových pracích, občas 
se ještě pozastavíme nad jejich exotickým vzhledem. 
Někomu se možná nelíbí, že nám berou práci, které je 
zde poskrovnu, ale víme, co je za jejich minulostí a proč 
s námi žijí? Co je dovedlo přes půlku světa do zcela jiné 
země, kultury a klimatických podmínek?

V Přibyslavi je jedna rodina s pěti dětmi a jeden do-
spělý muž, který celou svoji rodinu zanechal v Barmě. 
Ve skutečnosti se nejedná o Barmánce, ale národ Ka-
ren, který je již přes 60 let pod útlakem Barmské větši-
ny. Kareni nikdy nestáli o boj s většinovými Barmánci, 
ale po staletích útisku se za druhé světové války přidali  
k Britům a pomáhali jim vyhnat Japonce. Londýn jim za 
jejich loajalitu a řeky prolité krve slíbil autonomii. V očích 
barmských bojovníků, kteří byli spojenci Japonců, to byla 
zrada. Postup barmských vojáků proti karenským civilis-
tům bývá nekompromisní (někdy se hovoří až o etnické 
čistce). Útoky barmské armády jsou provázeny vypalová-
ním vesnic, znásilňováním a zabíjením civilistů.

Má se za to, že akce armády také souvisí s projekty pře-
hrad, jejichž stavby na řekách připravuje barmská vláda 
spolu s Thajci a Číňany. Některé vesnice armáda vypálila  
a zaminovala, aby jejím obyvatelům znemožnila návrat. Po-
dobná praxe není u velkých vládních projektů v Karenském 
státě, jimž „překážejí“ civilisté, nijak výjimečná. Finanční 
kompenzace, jež vláda občas postiženým nabídne, bývají 
směšně nízké. Co bylo důvodem k odchodu naší rodiny 
z Barmy zcela dobře nevím, co však vím, je, že paní Wah 
utíkala asi týden napříč džunglí se svými syny. Mladšímu 
byly pouhé dva dny! O svého muže přišla. 

V táborech uprchlíků na Thajské hranici, kde hledají 
útočiště takto postižení lidé, bývá mnoho zmrzačených 
díky nášlapným minám. Uprchlíci v táborech mohou za-
darmo studovat a je jim poskytována nezbytná pomoc, 
proto je zařízení s přísným režimem pro nemálo Karenů 
vysněnou oázou, ačkoli emigranti žijí deset i více let jen 
na několika kilometrech čtverečních, kde čekají, jestli je 
přejme nějaká země. Přibyslavská rodina zde byla 13 let. 

Mnozí Kareni nacházejí „pomoc“ v sousedním Thaj-
sku, kde pracují načerno. Thajci je více či méně tolerují, 
neboť je potřebují. Je ale třeba mít na paměti, že jako 
(polo)ilegál nemáte téměř žádná práva a mohou vás 

kdykoli deportovat, šikanovat, okrást, zbít, anebo dokon-
ce zabít. A to se děje. 

Navázat bližší kontakt s našimi uprchlíky se nám může 
zdát těžké, neboť česky se teprve učí. Přesto je nelze 
považovat za negramotné či snad hloupé. Kromě svého 
jazyka karen hovoří barmsky. V utečeneckém táboře se 
učili thajsky a anglicky. Nyní pronikají do tajů pro ně vel-
mi složité češtiny (nemají k dispozici slovník ani učebnici 
češtiny, které by rozuměli). 

V nedávné době se o Barmě ve zpravodajství hovo-
řilo docela často. Zdá se, že národnostním menšinám 
se blýská na lepší časy. Vyhráno však není a jak na tom 
budou lidé v jedné z nejchudších zemí světa, do značné 
míry záleží na dubnových doplňovacích volbách do par-
lamentu. Po nich by se součástí vlády mohla stát i médii 
často zmiňovaná Su Ťij.

Je zřejmé, že utečenecké rodiny se zde ocitly, aby 
jejich členové zachránili své životy, a na nás je, zda jim 
nabídneme naši pomoc a přátelství. Vždyť kdo z nás by 
chtěl prožít to co oni? 

Veronika Trefná 
(V textu byla použita citace z wikipedie Barma a Týden.cz – Kareni, 
zapomenutí bojovníci proti barmské juntě – pozn. autorky článku)
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Během února 2012 jsme dokončili malířské práce 
v  dětském oddělení, které je nyní o něco veselejší, a to 
díky barevným obrázkům žáků výtvarných kroužků, které 
vede paní Anežka Kunstarová a Věra Jirásková. Mnohokrát 
jim děkujeme za jejich šikovnost a ochotu podílet se na 
zvelebení a  zútulnění veřejného prostoru. Malba se jim 
velmi povedla, přijďte se podívat na motýlky, létající knihy, 
pohádkový strom, veselé ztvárnění knihovny.

V únoru jsme také navázali družbu s KVC Harmonie. 
Nebyla to jednorázová akce, nýbrž jsme se s maminkami 
a babičkami domluvily na pravidelném setkávání u nás v 
knihovně, a to každou první středu v měsíci v dopoledních 
hodinách. 

Během těchto návštěv se u nás zaměříme převážně na 
hraní si v dětském oddělení, věk dětí je většinou do 3 let 
(těšíme se i na starší), společně si prohlédneme leporela, 
zazpíváme si a zatancujeme. Toto setkávání ponese 
název „V knihovně si můžeme i hrát“ a bude probíhat v 
dětském oddělení městské knihovny. Ve středu 7. 3. 2012 
od 8.30 hodin proběhne další „hraní“. Přijďte se na nás 
podívat, zažijeme společně prima středeční dopoledne. 
Seznámíte se s novými kamarády! 

Ve středu téhož dne, tj. 7. 3. 2012, proběhne další 
akce pro veřejnost. Navštíví nás BeneBend z Chotěboře, 
hudební skupina, která patří k  občanskému sdružení 
BENEDIKTUS. Koncert se bude konat v bufetu Kulturního 
domu v Přibyslavi. Začátek je v 18.00 hodin. Protože se 
jedná o netradiční záležitost, dovolte mi několik slov nejen 
o kapele, ale i o občanském sdružení. O. S. Benediktus již 
11 let v našem regionu pečuje o lidi s postižením. Ve svých 
prostorách v  Chotěboři a na Modletíně poskytuje tzv. 
„odlehčovací službu“, klienti se učí vykonávat jednoduché 
manuální práce v  řemeslných dílnách a spoluvytvářejí 
krásné ruční výrobky. Pod vedením pracovníků Benediktu 
pracují v dílně keramické, tkalcovské a výtvarné. Někteří 
z klientů jsou již v Benediktu zaměstnáni, což významně 
přispívá k vyššímu pracovnímu uplatnění lidí s mentálním 
postižením. Další činností je arteterapie, zvláště pak 
aktivní provozování hudby v  kapele BeneBend. Tato 
originální skupina se skládá ze zaměstnanců, klientů 
a dobrovolníků Benediktu a hraje převážně svou původní 
tvorbu. Má za sebou již mnoho vystoupení na plesech 
a  různých benefičních akcích, mimo jiné též společný 
koncert s Hradišťanem Jiřího Pavlici. Pokud tedy chcete 
prožít hezké chvíle s jedinečnou muzikantskou sestavou, 
přijďte se na koncert podívat. Součástí celé akce bude 
i prezentace práce a poslání občanského sdružení 
Benediktus, a také prodejní výstavka výrobků ze všech 
jejich dílen. Vstupné je dobrovolné.

BřeZen, nejen dO KnIHOvny „vLeZeM“
V měsíci březnu nás v Kulturním zařízení města Přibyslav čeká několik zajímavých 
akcí, které se budou konat nejen v budově Kurfürstova domu, ale i v Kulturním domě 
v Přibyslavi. Všichni jste srdečně zváni! Březen, měsíc knihy, nás přímo vybízí, aby-
chom své věrné čtenáře a návštěvníky knihovny osvobodili od platby upomínek, proto 
je na celý měsíc březen vyhlášena AMNESTIE.

V březnu 2012 bude v prostorách Městské knihovny 
probíhat Velká burza knih. Přijďte si vybrat nějakou 
zajímavost, ať už pro sebe, nebo jako dárek pro někoho 
blízkého. Sleva na vybrané tituly až 100 %! Akce „Rodiče 
čtou dětem“ proběhne tentokráte až ve středu 21. 3. 
2012, od 16.00 v  dětském oddělení městské knihovny. 
Na programu je čtení velmi známé pohádky a její 
propojení s divadýlkem. Děti se představí v roli herců 
(vodičů postaviček). Neváhejte a přijďte si s námi zahrát 
na Jeníčka a  Mařenku! Další akce, na kterou bych Vás 
chtěla s předstihem pozvat, je AUTORSKÉ ČTENÍ dvou 
spisovatelů, Alexandera Stainfortha a Josefa „Pepsona“ 
Snětivého, který zároveň autorské čtení doprovodí 
hrou na saxofon. Oba dva autoři jsou v našem knižním 
fondu hojně zastoupeni, především A. Stainforth svojí 
ságou temné vášně Lady Jane, která je obzvláště u našich 
čtenářek velmi oblíbena. Jen ve zkratce, tato sága je 
romantickým příběhem plným napětí, vášně a  nikdy 
nekončících intrik. Oba dva autoři představí své nové 
knihy Karolínina pomsta, Samolásky a soulásky a Tři 
vánoční dárky, které si budete moci i zakoupit a nechat 
podepsat, stejně jako i jiné knihy od této autorské 
dvojice, které již vlastníte a přinesete si je s sebou 
k podpisu. Pokud byste chtěli před tímto setkáním získat 
více informací o autorech, podívejte se na následující 
odkazy: www.pepson.cz, www.nakladatelstvicas.cz, 
www.slyrabbits.com. Autorské čtení proběhne opět 
v magické datum, den čtyřek, a to ve středu 4. 4. 2012, 
od 16.00 hodin, opět v prostorách dětského oddělení. 
V únoru 2012 nám do knižního fondu přibylo několik 
nových knih. Například Barbara Woodová a její Zlatá 
země nebo velmi oblíbené české autorky Magda Váňová 
a Lenka Lanczová. 

Městské muzeum ve spolupráci s MAS Havlíčkův 
kraj pro vás chystá velikonoční výstavu. Od 1. března 
do 22. března se budeme těšit na vaše kraslice, které 
budou soutěžit o nejkrásnější velikonoční vajíčko. 
Výstava bude slavnostně otevřena v sobotu 24. března 
2012. Účast nám na zahájení výstavy přislíbily šikovné 
perníkářky  nebo výrobce pomlázek. Dalšími akcemi je 
promítání zajímavých filmů, filmový klub nebo karaoke 
– v kulturním domě.

Těšíme se na Vaši hojnou účast při všech avizovaných 
akcích a taktéž na Vaše březnová „vlezení“ do městské 
knihovny!

Andrea Slaninová                                                                                                                                       
knihovnice

 A. Stainforth (foto Blanka 
Kovářová-Kašparová)

 A. Kunstarová a V. Jirásková tvoří spolu s dětmi 
malby na stěnách knihovny 

 „Rodiče čtou dětem“

 Josef „Pepson“ Snětivý
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POZvánKA 
nA jARní KOnceRT 
V  sobotu 31. března 2012 se v  sále Kulturního 
domu Přibyslav bude konat JARNÍ KONCERT. Na 
programu se podílí Mateřská škola Přibyslav, Školní 
družina a školní klub Přibyslav a ZUŠ J. V. Stamice 
Havlíčkův Brod, pobočka Přibyslav. Začátek je sta-
noven na 16 hodin.

Z mateřské školy vystoupí se svým programem 
třída Sluníček pod vedením paní učitelky Zuzany 
Musilové a paní učitelky Miluše Novotné. Dále na 
koncertě zazní písničky v podání dětí z pěveckého 
kroužku školní družiny a školního klubu. O pěvecký 
kroužek se stará paní učitelka Marie Růžičková. Děti 
ze školky a družiny nacvičují i společné vystoupení.

Z  hudební školy bude mít v  programu zastou-
pení akordeonová, dechová, houslová, klavírní 
a  pěvecká třída. Děti vystoupí sólově i v  různých 
komorních seskupeních. Kromě žáků zazpívají i 
pedagogové. MgA. Ondřej Štefáček působí v ZUŠ 
J. V. Stamice Havlíčkův Brod od roku 2010, MgA. 
Michaela Štefáčková učí na pobočce v Přibyslavi od 
roku 2011. Oba vystudovali obor zpěv na Hudební 
fakultě AMU v Praze. Po studiu byli členy Pražského 
filharmonického sboru.

Všechny příznivce srdečně zveme a těšíme se na 
společný hudební zážitek.

Hana Loubková
vedoucí pobočky ZUŠ

Známý biotronik bude 
v Havlíčkově Brodě
Známý biotronik Tomáš Pfeiffer přijede ve středu 
25. 4. do Havlíčkova Brodu, aby zde hovořil o za-
jímavých tématech. Bude přednášet v 18.00 ve 
Staré radnici, Havlíčkovo náměstí 87. Vstupné je 
dobrovolné. Přijít může každý, kdo má zájem, koho 
oslovuje životní filozofie a chce se dozvědět více, 
než jej učili ve škole. Jsou to otázky osudu, smyslu 
života, nauka o vznikání, tedy celkově otázky filozo-
fie Bytí. Lidé se mohou ptát na to, co je zajímá, jsou 
jim předkládány názory, které si oni potom sami 
svobodně zpracují. T. Pfeiffer odpovídá na dotazy 
návštěvníků, které jsou mimo jiné i součástí emoč-
ního či filozofického vzdělávání. Okruh otázek je 
velmi široký. Na závěr je biotronické působení for-
mou rozloučení. O zaslání této zprávy do Přibyslav-
ského občasníku mě požádali místní příznivci.  

Karel Vasiliev

chcete vypadat lépe  
a ještě si u toho  
odpočinout?
Tak zněl název první společné akce kavárny Lone 
Star a švédské přírodní kosmetiky Oriflame, která se 
konala 23. 1. 2012 v příjemném prostředí kavárny 
LS v Přibyslavi.

Přednášku spojenou s líčením a poradenstvím 
vedla kosmetička Lenka Pešková, nezávislá 
kosmetická poradkyně firmy Oriflame. 

Příchozí ženy a dívky se tak mohly na vlastní oči 
přesvědčit o kosmetické proměně tří z nich, které 
byly náhodně vylosovány. Každá ze tří šťastných 
výherkyň byla typově jiná, rozdílného věku, s  jiným 
druhem pleti, a tak i líčení mohlo být výrazně odlišné. 

Po úplném odlíčení mohla kosmetička začít 
ženy zkrášlovat. U všech žen se postupovalo podle 
základních kroků péče o pleť a následovalo samotné 
líčení dekorativní kosmetikou. Zúčastněné ženy se 
dozvěděly několik triků, jak své pleti pomoci být 
zdravější, mladší a krásnější. Byly jim zodpovězeny 
všechny dotazy týkající se péče o pleť a tělo a odborné 
rady, jak samotné výrobky používat pro viditelné účinky. 

Nalíčené ženy odcházely domů s výraznější, 
projasněnou a profesionálně upravenou pletí. 

K jejich líčení byly použity výhradně kosmetické 
výrobky firmy Oriflame. A protože z  časových 
důvodů nemohla paní Pešková uspokojit všechny 
dámy, uspořádala pro ně soukromé proměny 
v  jejich domovech. „Protože každá žena je jiná 
a zaslouží si ušít na míru tu pravou péči o pleť 
a vidět se v jiném světle,“ říká nezávislá kosmetická 
poradkyně Lenka Pešková.

A díky zázemí kavárny Lone Star a kladných 
ohlasů z první společné akce se pro Vás připravuje 
další na měsíc březen. 

Užijte si DEN ŽEN s  kosmetikou Oriflame 
v pátek 9. 3. 2012 od 15:30.

Na další proměny strávené s  kosmetikou 
a šálkem lahodné kávy a domácích dezertů se těší 
Jitka Jadrná a Lenka Pešková.

Edita Ouvínová

Slovo hejtmana
(pro města a obce na březen 2012)

Každodenní rutina každého jednoho z nás staví 
před řadu rozhodnutí. Volbu, kdy ráno vstaneme, 
co posnídáme, kam pojedeme na dovolenou, 
jaký program zvolíme při večerním sledování 
televize, jaký si koupíme jogurt – v jakém balení... 
ale je tu i volba resp. rozhodnutí, které se zdá být 
zcela jasné, a to kam s  nimi. Konkrétně? Kam 
s  odpady. Odpověď je zdánlivě jednoduchá: 
Do přistavené popelnice. Současná společnost 
vyprodukuje denně tuny odpadu. Starost o 
jejich budoucnost však nekončí spolu s  nimi 
v popelnici – v  tom lepším případě v popelnici 
na tříděný odpad. A co dál? Recyklace a skládka 
nebo recyklace a energetické využití toho, co 
ještě energeticky využít jde?

Zařízení pro energetické zpracování odpadů 
(ZOVO) v  Jihlavě, Žďáru nad Sázavou nebo 
kdekoli jinde na Vysočině – ano nebo ne? 
Odpověď na tuto otázku si musí najít každý 
jeden z  nás. Jde totiž o rozhodnutí, které 
skutečně ovlivní, a to zásadním způsobem, 
nakládání s odpady v blízké budoucnosti. Jsem 
pragmatik a realista. Jsem přesvědčen, že tato 
společnost je schopna s  maximální disciplínou 
posílit třídění, kompostování i zplyňování 
vyprodukovaného komunálního odpadu. Ale 

je třeba si uvědomit, že tu stále zůstává velké 
množství odpadu končícího na skládce. A pokud 
je ta skládka v katastru jiné vzdálené obce nebo 
je diskrétně skryta ve stínu vysokého lesa, pak 
o  ní vlastně ani nevíme. Prostě nás netrápí, 
možná si ani neuvědomujeme, že starosti, 
které jsme na ni v  podobě odpadu přenesli, 
mohou dělat vrásky našim vnoučatům. Skládky 
je důsledně nutné udržovat pod kontrolou, 
protože  jsou pro životní prostředí časovanou 
bombou a vyžadují velké investice i desítky let po 
svém uzavření. Proč tedy pro zbytek odpadové 
produkce po vytřídění, kompostování a výrobě 
bioplynu místo bezcenného ukládání na skládky 
nenajít energetické využití? POZOR! Nemluvím 
tu o spalovně – což je zařízení, které se suroviny 
pouze zbavuje bez jakéhokoli pozitivního efektu. 
Mluvím o zařízení pro energetické využití odpadu 
– ZEVO – které přemění zbytkový směsný odpad 
na teplo a energii. Na energii, které současná 
moderní společnost spotřebovává stále více. 

Není to tak dávno, kdy jsme pravidelně vraceli 
láhve od mléka, od limonád i od piva do obchodu, 
obchod je poslal zpátky do továrny, tam je umyli, 
sterilizovali a znovu naplnili – jedna láhev se tak 
použila několikrát. V té době byly láhve opravdu 
recyklovány. Když jsme měli žízeň, pili jsme 
vodu z kohoutku – nepoužívali jsme plastové 
kelímky a plastové láhve, které se vyhazují po 
jednom použití. Na usušení vypraného prádla 
jsme použili na zahradě přirozenou větrnou 
a solární energii a nepoužívali jsme elektrickou 
sušičku, která spotřebuje tisíce wattů za 
hodinu. V kuchyni každý připravoval potraviny 
ručně – neměli jsme všechny možné speciální 
elektrické přístroje na přípravu bez námahy, 
které spotřebují velké množství elektřiny. Když 
bylo potřeba zabalit křehké předměty, aby 
mohly být poslány poštou, použili jsme jako 
výplň noviny a balili jsme je do krabic, které už 
dříve sloužily – nepoužívali jsme žádné bubliny 
z  polystyrénu nebo plastu. V té době jsme na 
sekání trávníku používali ruční energii – neměli 
jsme žádné elektrické nebo benzínové sekačky. 
Pracovali jsme fyzicky a nebylo proto potřeba 
chodit do posilovny na běžící pásy, které také 
spotřebovávají elektřinu. 

A energii budeme potřebovat stále. Proč tedy 
vedle vodních, větrných nebo fotovoltaických 
elektráren nevyužít technologii značně 
pokročilého čistého spalování. A závěr? 
Odpadů vyprodukujeme právě tolik, kolik jich 
vyprodukovat chceme! Na skládkách neskončí 
pouze ten odpad, který nejsme líní vytřídit 
a recyklovat. Proč by tam měl končit i ten zbytek, 
který můžeme využít k  výrobě energie? Více 
informací na www.kr-vysocina.cz/isnov.asp.

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina
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DATUM DEN KDE ZAČÁTEK KDO Skupina ODJEZD 
z Přibyslavi

24.3.2012 sobota doma 15:00 Štoky D  
25.3.2012 neděle venku 15:00 HABRY A 13:00
31.3.2012 sobota venku 14:00 VELKÝ 

BERANOV
D 12:30

1.4.2012 neděle venku 15:30 Rozsochatec B 14:00
1.4.2012 neděle doma 15:30 ŠTOKY A  
8.4.2012 neděle venku 13:00 LEDEČ D 11:30
8.4.2012 neděle venku 15:30 Golčův jeníkov B 14:00
8.4.2012 neděle doma 15:30 POHLED A  

14.4.2012 sobota venku 15:30 Herálec Ž-B  
14.4.2012 sobota doma 15:00 TIS D  
15.4.2012 neděle doma 15:30 Jeřišno B  
15.4.2012 neděle venku 15:00 VĚŽNICE A 13:30

21.4.2012       Volný los Ž-B  
21.4.2012 sobota doma 9:00 POLNÁ Ž-A  
21.4.2012 sobota venku 13:30 LÍPA D 12:15
21.4.2012 sobota venku 16:00 Lípa B 14:45
22.4.2012 neděle doma 16:00 PELHŘIMOV B A  
28.4.2012 sobota doma 15:00 JIŘICE D  
29.4.2012 neděle venku 9:00 TŘEŠŤ Ž-A 7:30
29.4.2012 neděle venku 10:00 Velká Losenice Ž-B 9:00
29.4.2012 neděle doma 16:00 Lipnice B  
29.4.2012 neděle venku 14:30 DOBRONÍN A 12:00

5.5.2012 sobota doma 9:00 PELHŘIMOV B Ž-A  
5.5.2012 sobota doma 16:30 Šlapánov Ž-B  
5.5.2012 sobota venku 14:00 ŽIROVNICE D 12:00
5.5.2012 sobota venku 16:30 Mírovka B 15:00
6.5.2012 neděle doma 16:30 SVĚTLÁ A  

12.5.2012 neděle venku 9:00 SPEŘICE Ž-A 7:30
12.5.2012     16:30 Nástavba Ž-B  
12.5.2012 sobota doma 16:30 JEŘIŠNO D  
12.5.2012 sobota venku 16:30 BEDŘICHOV A 15:00
13.5.2012 neděle doma 16:30 Staré Ransko B  
19.5.2012 sobota doma 9:00 POČÁTKY Ž-A  
19.5.2012     16:30 Nástavba Ž-B  
20.5.2012 neděle venku 14:00 RADOSTÍN D 12:30
20.5.2012 neděle venku 16:30 Veselý Ždár B 15:00
20.5.2012 neděle doma 16:30 SPEŘICE A  
26.5.2012 sobota venku 9:00 HORNÍ 

CEREKEV
Ž-A 7:30

26.5.2012     16:30 Nástavba Ž-B  
26.5.2012 sobota doma 15:00 MĚŘÍN D  
27.5.2012 neděle doma 16:30 Ledeč B  
26.5.2012 sobota venku 16:30 LEDEČ A 14:30

2.6.2012 sobota doma 9:00 SVĚTLÁ Ž-A  
2.6.2012     16:30 Nástavba Ž-B  
2.6.2012 sobota venku 16:30 TŘEŠŤ D 15:00
2.6.2012 sobota venku 16:30 Sobinov B 15:00
3.6.2012 neděle doma 16:30 HAVL. BROD A  
9.6.2012     16:30 Nástavba Ž-B  
9.6.2012 sobota doma 15:00 ŽDÍREC D  
9.6.2012 sobota venku 14:00 HUMPOLEC B A 12:00

10.6.2012 neděle doma 16:30 Ždírec B  
16.6.2012     16:30 Nástavba Ž-B  
16.6.2012 sobota venku 16:30 Světlá B 15:00
17.6.2012 neděle venku 14:00 SVĚTLÁ D 12:30
17.6.2012 neděle doma 16:30 CHOTĚBOŘ A  
24.6.2012 neděle doma 16:30 Leština B  

fOTBAl – jARO 2012
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cO nOvéHO ve vOLejBALU
Výsledky – volejbal muži: 

21.01. 2012 Sokol Želetava – Sokol Přibyslav  2 : 3     a         1 : 3
29.01. 2012 Sokol Přibyslav – Sokol Okrouhlice 3 : 0     a 0 : 3
04.02. 2012      TJ OA Třebíč – Sokol Přibyslav  3 : 2    a 0 : 3
18.02. 2012 Sokol Přibyslav – Sokol Štoky  3 : 1    a 3 : 0

Tabulka: 1. Žďár n/Sáz., 2. Havl. Brod , 3. Přibyslav, 4. Pacov , 5. Štoky, 6. Pelhřimov, 7. Jihlava, 8. Třebíč,  
 9. Okrouhlice, 10. Želetava 

V Želatavě jsme dokázali obě utkání vyhrát, když jsme první zápas otočili z 1:2 na 3 : 2! Druhé utkání jsme 
získali 3:1. Pak jsme doma hostili Okrouhlici a předvedli jsme den a noc: nejprve hladce 3 : 0  avšak  poté  
0 : 3. V Třebíči jsme už prohrávali 2 : 0, srovnali na 2 : 2, avšak tiebreak jsme projeli 15 : 9.  Odvetu jsme 
zvládli 3: 0. Po týdenní pauze jsme přivítali mužstvo Štoků. Úvodní zápas jsme dobře rozehráli a ujali se 
vedení 1:0. Druhý set jsme neuhráli koncovku a třetí jsme už hořeli 17:7! Zázračně jsme se nepoložili a 
obrátili celý set na 25 : 21 a celé utkání na 3 : 1. Podruhé se nám podařilo téhož soupeře přehrát hladce 3 : 
0. Jedeme dvakrát ven - do Jihlavy a do Havl. Brodu , doma zakončujeme sezónu s Pacovem.

sobota 24. 3. 2012  Sokol Přibyslav – Slavoj PACOV 
domácí zápasy ve sportovní hale – začátky utkání v 11.00 a 15.00 hod.

Výsledky – volejbal ženy:

21.01. 2012 Spartak Pelhřimov – Sokol Přibyslav 3 : 1     a         3 : 1
29.01. 2012 Sokol Přibyslav – Jiskra Humpolec 0 : 3     a  1 : 3
04.02. 2012     Dekora Ždírec n/D – Sokol Přibyslav 3 : 1    a  3 : 1
18.02. 2012 Sokol Přibyslav – TJ Náměšť n/O. 1 : 3    a  2 : 3

Tabulka :  1. Havl. Brod , 2. Humpolec , 3. Polná , 4. Třebíč , 5. Světlá n/Sáz.
 6. Přibyslav , 7. Pelhřimov ,  8.Náměšt n/O. ,  9. Ždírec n/D. , 10.Žďár n/S.
 
Přibyslavské volejbalistky prožívají výherní krizi. Čekají je ještě venku Polná a Havl. Brod. K rozlučkovým 
zápasům sezóny zavítá do Přibyslavi družstvo Světlé n/S.

sobota 24. 3. 2012  Sokol Přibyslav – TJ SB SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU
domácí zápasy ve sportovní hale – začátky utkání v 9.00 a 13.00 hod.

za oddíl volejbalu Jiří Kerbr

sokol slaví 
150 let od svého 
založení 
Dne 16. února 2012 uplynulo 150 let, kdy byla 
v Praze založena první tělocvičná jednota Sokola. 
Připomínám, že v našem městě byla tělocvičná 
jednota Sokol založena již v srpnu téhož roku, tj. 
1892, jak je zachyceno MUDr. Františkem Půžou 
v  KRONICE PŘIBYSLAVSKÉ. Vyvrcholením 
oslav 150 let Sokola je jubilejní XV. Všesokolský 
slet v Praze, který se uskuteční ve dnech 30. 6.–6. 
7. 2012.

Naše tělocvičná jednota patří do župy 
Havlíčkovy, kterou vždy úspěšně reprezentovala 
v  několika skladbách na všech sletech v  Praze. 
Chci touto cestou připomenout, že i letos se 
budou naši cvičenci rozhodující měrou podílet 
na 90tičlenné reprezentaci župy Havlíčkovy na 
XV. všesokolském sletu.

Díky nadšení a obětavosti členů cvičitelského 
sboru byly pro naše cvičence vybrány čtyři 
skladby, jejichž nacvičování je v plném proudu. 
Jedná se o tyto skladby:

Skladba pro rodiče a děti: Ať žijí duchové – 
nacvičuje s. K. Šustáčková se 16 cvičenci
Skladba pro mladší žákyně: Jonatan – nacvičují 
sestry E. Šmídová, V. Pátková a P. Holubová s 
16 žákyněmi
Skladba pro starší žákyně: Dávej, ber – nacvičuje 
s. Z. Bártová s 12 žákyněmi
Skladba pro seniory: Jen pro ten dnešní den 
– nacvičují br. Z. Šejstal a s. M. Stejskalová 
s 9 cvičenci

Součástí příprav na vrcholné setkání cvičenců 
v Praze bude též Krajský slet v Třebíči, který se 
uskuteční v sobotu 26. května 2012.
      
Ing. František Kerbr 
starosta TJ Sokol Přibyslav
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Sportovní zařízení města Přibyslav 
Již od otevření sportovní haly v roce 2001 se 
vyskytovaly problémy různého charakteru, které se 
stále opakují, např. zatékající střecha. Zde jsou již 
vyměněny všechny šrouby s těsnícími podložkami, 
ale stále občas kape voda ze stropu, zřejmě z důvodu 
špatné tepelné izolace. Dále jsou vyvrácené 
a  špatně spádované okapy, vzlínající vlhkostí se 
v  podzimních měsících zdvíhá palubovka a je 
špatná izolace pod příčkami na chodbě a v šatnách. 
Na červených lakovaných cihlách se vytvořily ze soli 
mapy a je poničené palubkové obložení. A že hala 
velikostí nevyhovuje požadavkům mnoha oddílům, 
které hrají vyšší soutěže, už se všeobecně ví. Takhle 
by bylo možné pokračovat dále, přejdu však k jádru 
jednotlivým dotazům.

1. Nestálá teplota ve sprchách. Na směšovači 
pro vodu do šaten je nastavena teplota na 
40 stupňů, a většině lidem vyhovuje. Směšovač je 
v  pořádku, ale teplota vody se mění dle vyššího 
odběru, kterému při jednom trubkovém rozvodu 
nelze zabránit. Myslím si, že tento problém je 
vyřešený, v případě připomínek lze teplotu upravit.

2. Stávající pisoárové splachovače ve sprše 
byly nahrazeny dle směrnic (jak mi bylo sděleno 
ředitelem SZ) ještě horší sprchovou hlavicí. 
V  hlavici by nebyl problém, ale je ve výšce cca 
175 cm. Já jsem osobně s tazatelem nemluvil. Pro 
nespolehlivost stávajících ventilů došlo na celkovou 
výměnu za nové a k tomuto účelu určené sprchové 
ventily. Servisní technik mi skutečně dokázal, že 
původní ventily se používají pro pisoáry. Původní 
sprchové hlavice jsou namontovány přímo na 
zdi a stříkají přes vaničku minimálně do poloviny 
umývárny, téměř k  umyvadlům, a zároveň stříkají 
na dveře. V dámských sprchách jsem namontoval 
nová estetická ramínka pro sprchy s  kloubem 
a  spořičem. Po dobrém ohlasu jsem přikoupil 
ostatní a všude je vyměnil. Původní výška hlavice je 
193 cm a výška pod novým ramínkem je 184 cm. 
Voda dopadající na člověka je přibližně ve stejné 
výši. Na základě několika připomínek byly u dvou 
vnitřních boxů na pánské umývárně navráceny 
původní hlavice.

3. V posledních letech velký nešvar, a to 
je silně znečištěný povrch, který se následně 
stává velmi kluzký a nebezpečný. – Z podnětu 
tazatele je několik měsíců vyvěšen ve vestibulu 
plán provedeného úklidu, ale zřejmě ho ani on 
nečte. Zametání palubovky se provádí každý den 
ráno anebo předešlý večer po ukončení cvičení. 
Mimo to, když je volný čas před odpolední činností, 
se znovu zametá. Na přiloženém obrázku je 
vidět množství nečistoty za půl den provozu na 
palubovce. Nedovedu si představit, jak by se v tom 
dalo sportovat po několika dnech bez patřičného 
úklidu. Každý druhý den se palubovka ráno vytírá, 
tak jako před všemi zápasy a turnaji. Jindy na to 
není volný prostor. Chodby, šatny a sociální zařízení 
se ještě vytírají většinou i během provozu. Hodně 
často dochází k znečištění nedodržováním pokynů 
o používání vhodné čisté sportovní obuvi. Mám na 
mysli písek ze sportoviště, ze sokolovny a  jiných 
sportovních zařízení i z jiných měst.

4. Šatny: ulámané všechny věšáčky na oblečení 
a k tomu ponechané ostré hrany (několik let). – 
Souhlasím. Došlo k tomu nekázní návštěvníků ještě 
před r. 2007. Chtěli jsme již dvakrát získat finance 

Odpovědi na dotazy pana nejedlého z minulého čísla 
z  Fondu Vysočiny, ale nezískali jsme je. Nechci 
kupovat takovéto nejlevnější věšáky a protože se 
jedná o 200 kusů, tak budou stát asi 5.000 Kč.

5. V šatně, kde se převlékáte po někdy studené, 
někdy horké sprše, je dle mých odhadů kolem 
13 stupňů Celsia. – V  šatnách jsou termostatické 
pětistupňové ventily. Při nulovém nastavení 
jsme několikrát naměřili 18 stupňů. Ventily jsou 
na nastavení omezeny do stupně tři a lze s  nimi 
v  tomto rozmezí regulovat. Stává se občas, že je 
třeba větrat, z důvodu vzniklé páry po sprchování 
anebo že návštěvníci úmyslně neúměrně větrají.

6. Několikrát jsem si dovolil upozornit na 
několik nedostatků, jako protékající umyvadlový 
odpad (než aby byla provedena oprava, raději 
byl demontován kohoutek, aby nebylo možné 
pustit vodu). – Po upozornění na závady jsou tyto 
v brzké době odstraněny. Zmiňovaný kohoutek byl 
nahrazen novým. 

7. Nefunkční světla byla po 5 týdnech částečně 
opravena. Převážně jsem však byl odseknut, 
že je doba úspor a šetřit se prostě musí. – Bylo 
Vám řečeno, že to momentálně nejde opravit. 
S  nevhodným typem zářivek je též problém od 
samého začátku. Zářivková tělesa jsou spojena 
kolíky, které se vyhřívají, až přestanou převádět 
proud. Z velké části jsou vyměněny a nahrazeny 
jinými svorkami (čokoládami). Opravy osvětlení 
z  důvodu stavění vlastního anebo i půjčeného 
lešení (naše je krátké ve vyšším prostoru) můžeme 
provádět v sezoně pouze o a jarních prázdninách, 
a to jen do 15. hodin. 

8. Kolik zaměstnanců SZMP má? – Čtyři 
a ostatní, hlavně v letní sezoně, pracují na dohodu 
o provedení práce. Staráme se o sportovní halu, 
koupaliště, sportoviště, dětská hřiště, provádíme 
úklid na cyklostezce. Dále provádíme úklid sněhu 
a sekání trávy v MŠ a v některých částech města. 

9. Ale především, my jako TJ Sokol Přibyslav 
oddíl volejbalu, platíme částku cca 40 tis. ročně 
(září–březen), které musíme pracně vydělávat 
a  nikdo nám je jen tak nedá. A pokud za něco 
platím, očekávám adekvátní služby. – Domnívám se, 
že úklid a služby jsou na dobré úrovni. S vedoucími 
družstev se vždy navzájem respektujeme a  na 
vytváření kalendáře se vždy dohodneme hlavně 
k  jejich spokojenosti. Výše pronájmu je schválena 
Radou města, která místním sportovním 
organizacím vychází poloviční slevou vstříc. Jsem 
spokojen, když máme maximálně vytíženou halu 
v zimním období a sportovců stále přibývá. Bohužel 
dochází i k  různým nedorozuměním mezi správci 
a návštěvníky, kteří nedodržují návštěvní řád, 
včetně stanovené pronajaté doby, což je i  případ 
volejbalistů.

Zdeněk Matějka, ředitel SZMP  

Město Přibyslav 
Město Přibyslav založilo Sportovní zařízení města 
Přibyslav, s. r. o. za účelem provozování tělovýchov-
ných a sportovních zařízení a zařízení sloužících 
regeneraci a rekondici, organizování sportovních 
soutěží apod (viz výpis z obchodního rejstříku).

Jednateli SZMP je starosta a místostarosta měs-
ta Přibyslav.

V  rozpočtu města, schvalovaném zastupitel-
stvem města, jsou stanoveny výše příspěvků na 
provoz s. r. o. Na rok 2012 byl schválen příspěvek 

ve výši 1 965 000 Kč, na rok 2011 Kč 1 834 163 a na 
rok 2010 ve výši 1 475 000 Kč.

SPMP na základě Smlouvy o nájmu sportovišť 
a  sportovního hřiště pro ZŠ platí pronajímateli 
(městu Přibyslav) čtvrtletně nájemné. Toto ná-
jemné činilo v roce 2011 Kč 776 833 a je účtováno 
do výnosů města Přibyslav v  rámci hospodářské 
činnosti (uváděno v tabulce „Výnosy a náklady hos-
podářské činnosti města). Jako náklady je účtováno 
pouze pojistné za sněžný skútr. Vzhledem k tomu, 
že sněžný skútr je pojištěn pouze po část roku, 
pojišťovna vrací část pojistného, které se projeví 
po určité období jako minusové náklady (uváděno 
v  tabulce „Výnosy a náklady hospodářské činnosti 
města). 

Příspěvek SZMP městem Přibyslav po odečtení 
plateb nájemného tak za rok 2011 činí 1 057 330 Kč.

SZMP předkládá Radě města nejpozději do 
konce června závěrečnou zprávu o hospodaření za 
předchozí rok. Valná hromada (Rada města Přiby-
slav) schvaluje účetní závěrku SZMP, s. r. o.

Veškeré náklady (za energie, materiál, mzdy 
apod.) a výnosy (tržby, dotace apod.) jsou účto-
vány v  účetní jednotce Sportovní zařízení města 
Přibyslav. 

Odpověď na ostatní otázky jsou uvedeny v pří-
spěvku ředitele SZMP Z. Matějky

Ing. Zdeňka Teclová, vedoucí OHS

ještě jednou sportovní hala
Problémy s provozem haly se snažíme řešit 
každý den. Jsou věci, které lze opravit ihned. Ale, 
bohužel, bez peněz to dost často nejde.  A těch 
máme opravdu poskromnu. Pro ilustraci zasílám  
fotografie, jak to vypadalo ve středu 15. 2. 2012 
v malém sále těsně před cvičením. Pravděpodobně 
nebudou po jejich zveřejnění vidět promočené zdi 
a kapající voda, ale kbelíky a hadry po zemi jsou 
snad dosti výmluvné.

Zdeněk Matějka, ředitel SZM Přibyslav

 Malý sál po „potopě“

 Takhle se nezametá!
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c e n í K  I n Z e R c e 
v  P ř I B y s L Av s K é M 
O B Č A s n í K U
FORMÁT 1 / 1 celá strana (cca 190 x 269 mm) 
 2 000 Kč
FORMÁT 1 / 2 strany 
(cca 190 x 134,5 mm; 95 x 269 mm)  
 1 000 Kč
FORMÁT 1 / 4 strany (cca 95 x 134,5 mm)  
  500 Kč
FORMÁT 1/ 8 strany (cca 67 x 95 mm)  
 250 Kč
FORMÁT 1/ 16 strany (cca 33 x 95 mm) 
 125 Kč
FORMÁT 1 cm2   4 Kč
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 středa 21. března 2012  
10.00 hodin –  15.00 hodin 

STARÝ ŠPITÁL – Vyšehradská ulice
KOJENECKÉ a DĚTSKÉ ZBOŽÍ 30,-/1 ks

DÁMSKÉ ZBOŽÍ 50,-/1 ks

SECOND HAND
 výprodej zboží z Anglie
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Kulturní zařízení města Přibyslav 
a 

akční skupina ŽENY MAS Havlíčkův kraj 
pořádají v březnu tohoto roku 

putovní jarní výstavu spojenou se soutěží 
 

 
„O nejkrásnìjší „O nejkrásnìjší „O nejkrásnìjší „O nejkrásnìjší     

velikonoční velikonoční velikonoční velikonoční     
vajíčko“vajíčko“vajíčko“vajíčko“        

    
 
 

Své výrobky nám můžete donést vždy v pracovní dobu 

od 1. bøezna do 21. bøezna 2012od 1. bøezna do 21. bøezna 2012od 1. bøezna do 21. bøezna 2012od 1. bøezna do 21. bøezna 2012        
do Informačního centra Přibyslav v Kurfürstově domě 

nebo 
do kanceláře MAS Havlíčkův kraj v Havlíčkově Borové 

 
 
 
 

 
 
 

Pravidla soutěže naleznete na stránkách  
Přibyslavského občasníku nebo na www.kzmpribyslav.cz
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březen 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 9.00–11.0 zavřeno
tel.: 569 484 257
e-mail: knihovna@pribyslav.cz

Pokud chcete, aby vám byl elektronicky zasílán  
PŘEHLED AKCÍ, stačí poslat e-mail z dané 
adresy a jako předmět uvést: Žádost o zasílání 
kulturního přehledu. 
Zprávu pošlete na adresu: ic@pribyslav.cz

Informační centrum
Městské muzeum
Přibyslav
(1. 10. 2011–30. 4. 2012)
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 zavřeno
Ne                   zavřeno 
tel.: 569 484 361, e-mail: ic@pribyslav.cz

KULTURNÍ PŘEHLED

- od 1. března 2012 Březen-měsíc čtenářů Kurfürstův a kulturní dům   KZM Přibyslav 
 - bližší na plakátech 

- od 1. března 2012 Burza knih – nákup až se 100 % slevou Kurfürstův dům  KZM Přibyslav
- od 1. března 2012 Zahájení instalace výstavy Hody, hody… Kurfürstův dům   KZM Přibyslav, MAS Havlíčkův kraj
- od 1. března 2012 Objektivem Michala Novotného-výstava kulturní dům  KZM Přibyslav
-   1. března 2012 v 16.30 h. Kondiční cvičení ( jen pro přihlášené) kulturní dům  KZM Přibyslav
-   2. března 2012 v 18.00 h. Alvin a Chipmunkove III. – fi lm kulturní dům  KZM Přibyslav
-   4. března 2012 v 16.00 h. Taneční pro dospělé ( jen pro přihlášené) Hotel Přibyslav  KZM Přibyslav
-   5. března 2012 od 14.00–17.00 h. Vybírání daňového přiznání zasedací sál radnice  Město Přibyslav, FÚ Havl.Brod 
-   7. března 2012 v 8.30 h. V knihovně si můžeme i hrát Kurfürstův dům  KVC Harmonie, KZM Přibyslav
-   7. března 2012 v 18.00 h. BeneBend – koncert kulturní dům  KZM Přibyslav, OS Benediktus 
-   8. března2012 v 16.30 h. Kondiční cvičení ( jen pro přihlášené) kulturní dům  KZM Přibyslav
-   9. března 2012 13.00-18.00 h. Humanitární sbírka Starý špitál  Město Přibyslav, Diakonie Broumov
-   9. března 2012 v 15.30 h.  Den žen kavárna Lone Star  Lone Star, Orifl ame
- 10. března 2012 8.00 – 12.00 h. Humanitární sbírka Starý špitál  Město Přibyslav, Diakonie Broumov
- 10. března 2012 v 9.00 h. Schůzka červenokřižáčků – členů ČČK před budovou ZŠ  MS ČČK Přibyslav
- 10. března 2012 ve 13.30 h. Dětský karneval sokolovna  TJ Sokol Přibyslav
- 10. března 2012 v 19.30 h. I ženy mají své dny – fi lm kulturní dům  KZM Přibyslav
-  14. března 2012 v 18.00 h. Zpíváme si pro radost  – karaoke  kulturní dům  KZM Přibyslav
-  15. března 2012 v 18.00 h. Údržba zeleně v roce 2012 - beseda            zasedací sál radnice  Město Přibyslav
-  15. března 2012 v 16.30 h. Kondiční cvičení ( jen pro přihlášené) kulturní dům  KZM Přibyslav
-  17. března 2012 v 19,30 h. Turínský kůň-fi lm, kulturní dům  Filmový klub, KZM Přibyslav

 Un Chien Andalou-koncert
-  19. března 2012 od 14.00–17.00 h. Vybírání daňového přiznání zasedací sál radnice  Město Přibyslav, FÚ Havl. Brod
-  21. března 2012 od 14.00–16.00 h. Nenechte mozek zlenivět-trénink paměti zasedací sál radnice  KS Pohoda, Město Přibyslav 
-  21. března 2012 v 16.00 h. Rodiče čtou dětem Kurfürstův dům  KZM Přibyslav
-  22. března 2012 od 13.00–14.00 h. on-line chat s místostarostou města internet  Město Přibyslav
-  22. března 2012 ve 14.00 h. Výroční členská schůze SPCCH ČR – ZO hasičská zbrojnice  SPCCH ČR – ZO Přibyslav 
-  22. března 2012 v 16.30 h. Kondiční cvičení ( jen pro přihlášené) kulturní dům  KZM Přibyslav
-  24. března 2012 v 9.00 a ve 13.00 h. Volejbal ženy  sportovní hala  SZM Přibyslav, TJ Sokol Přibyslav

  – Sokol Přibyslav: TJ SB Světlá n/S. 
-  24. března 2012 v 9.00 h. Stolní tenisc podsálí sokolovny  TJ Sokol Přibyslav

  – A-tým Přibyslav : Humpole
-  24. března 2012 v 11.00 a v 15.00 h. Volejbal muži  sportovní hala  SZM Přibyslav, TJ Sokol Přibyslav

 – Sokol Přibyslav :  Slavoj Pacov
-  24. března 2012 ve14.00 a v 15.30 h. Drak Bazilišek – loutková pohádka kulturní dům  Přibyslavská pimprlata, KZM Přibyslav
-  24. března 2012 ve 14.00 h. Stolní tenis – A-tým Přibyslav : Pacov podsálí sokolovny  TJ Sokol Přibyslav
-  24. března 2012 v 15.00 h. Hody, hody  Kurfürstův dům  KZM Přibyslav, Mas Havlíčkův kraj

 – O nejkrásnější velikonoční vajíčko
-  24. března 2012 v 15.00 h. Fotbal – Přibyslav : Štoky fotbalové hřiště  Oddíl kopané Přibyslav
-  28. března 2012 od 14.00–17.00 h. Vybírání daňového přiznání zasedací sál radnice  Město Přibyslav, FÚ Havl. Brod
-  29. března 2012 v 16.30 h. Kondiční cvičení ( jen pro přihlášené) kulturní dům  KZM Přibyslav
-  31. března 2012 v 16.00 h. Jarní koncert kulturní dům  ZUŠ, KZM Přibyslav
-    1. dubna 2012 v 15.30 h. Fotbal – Přibyslav : Štoky fotbalové hřiště  Oddíl kopané Přibyslav
-    2. dubna 2012 Velikonoční výstava městský úřad  KS Pohoda, Otakárek při ZŠ Přib.
-    3. dubna 2012 od 14.30 h. Ukázka jarního řezu ovocných dřevin školní zahrada  ZŠ Přibyslav, MO ČSZ Přibyslav
-    4. dubna 2012 v 16.00 h. Autorské čtení Kurfürstův dům  KZM Přibyslav

- duben – Twilinght saga – fi lm
- Autorské čtení spisovatelů, 

Alexandera Stainfortha a Josefa 
„Pepsona“ Snětivého

- Není kost jako kost – divadlo

KZMP pro vás připravuje:


