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ON-LINE CHAT S MÍSTOSTAROSTOU MĚSTA 
ČTVRTEK 19. dubna 2012

OD 19.00 HOD. DO 20.00 HOD. 
na  www.pribyslav.cz

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vám všem touto cestou popřál 

klidné velikonoční svátky,

abyste je ve zdraví a pohodě prožili s těmi,

které máte rádi.

Všem koledníkům pak bohatou pomlázku 

a děvčátkům, slečnám, dívkám a paním

hodně ohleduplných koledníků.

A nám všem – krásné prosluněné jarní dny.

Mgr. Bc. Jan Štefáček
starosta města

K realizaci některých investičních akcí
V posledním březnovém týdnu byla zahájena stavba „Rekonstrukce mateřské školy – Tyršova 242“. 
Město Přibyslav bylo úspěšné v bodovém hodnocení MAS Havlíčkův kraj tohoto projektu a jeho projekt byl 

se ziskem 100 bodů posunut k administraci Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu. Věříme tedy, že 

se nám na tuto rekonstrukci podaří získat ze zdrojů SZIF 1 800 000 Kč. Zároveň jsem zpracoval a podal 

žádost o dotaci z projektu Fondu Vysočiny na vybavení výdejny stravy v tomto objektu a na dovybavení 

kuchyně v objektu MŠ Bezručova. Věříme, že i tento náš projekt bude úspěšný.

„Rekonstrukce mateřské školy – Tyršova 242“ bude realizovat Stavokomp service s.r.o. z Havlíčkova Brodu 

za celkovou cenu 4 777 777 Kč bez DPH. Počátek prací byl posunut tak, aby korespondoval s podáním 

žádosti o dotaci na Státní zemědělský a intervenční fond.

V katastrálním území Dolní Jablonná vypracovalo město Přibyslav na základě pozemkové úpravy několik 

projektů na zpevněné cesty, které úspěšně prošly podzimní výzvou pro předkládání projektů a budou 

realizovány z prostředků SZIF. Ihned, jak jsme se o obdržení této dotace dozvěděli, jsme začali pracovat 

na projektové dokumentaci cesty C4 pro jarní kolo dotační výzvy. Díky vstřícnosti vlastníků sousedních 

pozemků rodiny Musilových, rodiny Bencových a aktivitě pana Jana Henzla a Jany Krejčové by měl být tento 

projekt v době vydání Přibyslavského občasníku předán Pozemkovému úřadu. Chci všem zúčastněným za 

tento přístup opravdu poděkovat, neboť bez jejich aktivní účasti bychom tento projekt nemohli připravit 

k realizaci. Je třeba si uvědomit, že nejen pro uskutečnění pozemkových úprav, ale i pro realizaci všech staveb 

je vždy třeba dobré vůle a dohody všech zúčastněných stran. V tomto případě nebyla situace na místě vůbec 

jednoduchá, přesto se ji ve fi nále díky vstřícnosti vlastníků, ochotě sousedů  a drobným úpravám v projektu 

podařilo vyřešit. Pokud není dobrá vůle ze strany lidí, může často dojít k zablokování veškerého rozvoje 

v celé lokalitě. Přál bych si, aby se nám veškeré problémy ve městě dařilo řešit se vzájemným pochopením 

a porozuměním, tak jak se nám to nakonec povedlo v Dolní Jablonné.

Martin Kamarád                                                                                                                                                 
místostarosta města

U našich přátel v obci Mook en Middelaar se po 

loňských volbách do místních zastupitelstev značně 

obměnilo personální obsazení radnice, vyměnili se 

všichni členové rady města (wethouders). Proto jsme 

s napětím očekávali příjezd ofi ciální delegace, kterou 

starosta Přibyslavi pozval na 22.–24. 2. 2012. Vedl ji 

starosta Mooku, pan R. Persoon, dalším hostem byl radní 

pan B. Barten. Oba pánové přijeli v doprovodu svých 

manželek. Po dohodě starosty a zahraniční komise jsme 

tentokrát program zaměřili pouze na Přibyslav, protože 

pan Barten byl v Přibyslavi poprvé a pan Persoon ji sice 

navštívil při příležitosti slavnostního otevření školního 

hřiště, program však tehdy byl zaměřen jinak. 

První den si hosté prohlédli budovu radnice, seznámili 

se s projektem školy a školu následně navštívili. Dále 

viděli školní sportoviště, sportovní halu a koupaliště. 

Hosty potom zaujala i návštěva hasičské zbrojnice 

a skautské základny. Jak hasiči, tak skauti jsou i v Mooku 

a Middelaaru velmi aktivní. Odpoledne jsme se vydali na 

skládku v Pořežíně. Oba pánové se o nakládání s odpady 

živě zajímali; pan Persoon pracoval dříve v oblasti 

posuzování projektů skládek, a pan Barten je majitelem 

továrny na zpracování odpadů. Na závěr bohatého 

programu jsme navštívili knihovnu a muzeum. Večer se 

s hosty sešli kromě starosty, místostarosty a tajemníka 

i členové zahraniční komise.

Druhý den jsme s hosty navštívili hasičské muzeum 

v zámku, pak jsme jim nabídli možnost vystoupit na věž 

a potěšit se vyhlídkou na okolí. Členitá krajina Vysočiny 

je pro hosty z Holandska vždy něčím nezvyklým. Potom 

proběhlo na radnici ofi ciální jednání se starostou 

a místostarostou Přibyslavi o budoucnosti našich 

partnerských vztahů. Je potěšitelné, že hostům se 

návštěva velmi líbila a byli překvapeni, co všechno 

Přibyslav může nabídnout turistům a jaké možnosti 

trávení volného času mají občané Přibyslavi. Pan 

starosta Persoon ocenil naši dlouholetou spolupráci, 

vzpomenul na bývalé starosty Mooku a Midelaaru 

i Přibyslavi, kteří partnerství zahájili a pokračovali 

v něm, a vyjádřil naději, že partnerství, které obohacuje 

občany obou měst, se bude zdárně rozvíjet dál. V tomto 

smyslu také provedl zápis do městské pamětní knihy. 

Starosta Přibyslavi ocenil spolupráci nejen na ofi ciální 

úrovni, ale hlavně na úrovni spolků, protože účelem 

partnerství je od začátku především podpora kontaktů 

mezi občany a vzájemné poznávání co nejširšího okruhu 

lidí. Na závěr setkání předal starosta Mooku a Midelaaru 

čestný odznak města Mooku tajemníkovi J. Mošťkovi 

za obětavou organizační práci pro rozvoj partnerství 

našich měst. Nositelem tohoto vyznamenání byl pan 

M. Novotný, starosta Přibyslavi, a jeho nositelkou je 

rovněž autorka této zprávy. 

Děkuji členům zahraniční komise, kteří se zúčastnili 

setkání s přáteli z Holandska, je vidět, že toto partnerství 

je živé a neformální. Představitelům města děkuji za 

vstřícnost a podporu při organizaci návštěvy.

Anna Šnýdlová
za zahraniční komisi

Jak daleko je do Mooku

 Starosta R. Persoon při zápisu do Pamětní knihy

 Návštěva skládky v Pořežíně
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Z Městského úřadu Přibyslav
Na základě žádosti našich občanů a po projednání 
s DI Policie ČR a Odborem dopravy MÚ Havl. 
Brod budou v Přibyslavi osazeny do poloviny 
dubna nové dopravní značky. První z nich, IP 
12  – „Vyhrazené parkoviště pro invalidy“, bude 
umístěna na náměstí na parkovišti před prodejnou 
JEDNOTA. Druhá značka, B 28 – „Zákaz zastavení 
s dodatkovou tabulkou E 8e“, bude umístěna před 
čp. 29 na Bechyňově náměstí, neboť vozidla, která 
zde parkují mimo vyhrazená parkoviště, brání ve 
výhledu na dopravní značení a do křižovatky. 

Ing. Josef Moštěk, tajemník MÚ

Odbor životního prostředí
V zimním období probíhalo zejména posuzování 
stromů určených ke kácení nebo údržbě, povolené 
stromy byly káceny zájemci o kácení, kteří se přihlásili 
k této činnosti na odboru životního prostředí. Byla 
provedena příprava některých výběrových řízení 
na proveditele prací v životním prostředí. Připravují 
se další projektové dokumentace na polní 
cesty v Dolní Jablonné, navržené v rámci Plánu 
společných zařízení komplexních pozemkových 
úprav v katastrálním území Dolní Jablonná. 

Revitalizace zeleně na místním hřbitově
Městský úřad Přibyslav, odbor životního prostředí, 
připravuje obnovu zeleně na místním hřbitově. 
V současné době je vyhlášeno výběrové řízení 
na zpracovatele projektu revitalizace (obnovy) 
stromů a keřů. Prosíme občany, aby svoje postřehy 
a návrhy ohledně možností výsadby či kácení 
stromů a keřů na hřbitově směřovali k vedoucí 
odboru životního prostředí. Všechny tyto náměty 
budou posouzeny, projednány a případně zahrnuty 
do projektu obnovy zeleně hřbitova. 

Mgr. Ludmila Řezníčková, vedoucí OŽP

Odbor hospodářsko-správní
Fond rozvoje bydlení
Město Přibyslav v zájmu zlepšení úrovně bydlení a 
životního prostředí města vytvořilo „Fond rozvoje 
bydlení“, který slouží k poskytování půjček na 
zvelebení obytných budov a jejich výstavbu na 
území města. Příjemcem půjčky z fondu mohou 
být fyzické a právnické osoby, které vlastní obytné 
budovy na území města Přibyslavi.
Z fondu se poskytují tyto druhy půjček:
– obnova střechy a střešní konstrukce starší 10 let 

(do 100 tis. Kč/dům)
– zřízení plynového nebo elektrického vytápění 

(do 25 tis. Kč/byt)
– zřízení malé ČOV (do 20 tis. Kč/byt)
– dodatečná izolace domu starší 10 let proti spodní 

vodě (do 100 tis. Kč/dům)
– obnova fasády domu starší 10 let včetně 

oplechování (do 10 tis. Kč/byt)
– zateplení obvodového pláště starší 5 let (do 

20 tis. Kč/byt)
– vybudování WC a koupelny či sprch. koutu 

v bytě, kde dosud nejsou (do 20 tis. Kč/byt)
– půdní nástavba bytů rušící ploché střechy (do 

70 tis. Kč/byt)
– nástavba a vestavba bytů do klasického půdního 

prostoru (do 50 tis. Kč/byt)
Jednotlivé tituly půjček lze kumulovat s výjimkou 
půjčky na obnovu fasády s půjčkou na zateplení 

obvodového pláště. Půjčky nelze získat opakovaně 
na jeden titul u jednoho domu nebo bytu v období 
kratším deseti let.

Zájemce o poskytnutí půjčky předloží žádost 
na předepsaném formuláři, který je k dispozici 
na www.pribyslav.cz/městský úřad/formuláře/
formuláře OHS.  

Bližší informace jsou uveřejněny na www.
pribyslav.cz/legislativa/pravidla a zásady/2007 
pravidla fondu rozvoje bydlení. 

Ing. Zdeňka Teclová, vedoucí OHS

Odbor správy a údržby
V průběhu měsíce března se pracovníci místního 
hospodářství převážně zabývali poruchami 
na veřejném osvětlení. Měsíc únor byl sice na 
sněhovou nadílku mírný, problémy nám však 
dělal tající sníh. Důkazem toho jsou rozbahněné 
nezpevněné komunikace a žádosti vlastníků 
nemovitostí, potýkající se s touto problematikou. 
Během jarních měsíců budeme tyto žádosti 
posuzovat a řešit dle daných lokalit. Zjištěny byly 
i závady na místních komunikacích v Přibyslavi, 
a to v ulici Příkopy, Gen. Luži a Nezvalově ulici, které 
nyní řešíme se zhotoviteli komunikací. Nahlášena 
byla škoda na nemovitosti č. p. 116 v obci Dobrá 
(hasičská zbrojnice), kde došlo k nárazu osobního 
automobilu do budovy. V následujícím měsíci 
bude poškození opraveno a vzniklá škoda řešena 
s viníkem nehody. V březnu bylo započato s jarním 
úklidem města a cyklostezky. Na požadavky místních 
obyvatel jsou pracovníci místního hospodářství 
schopni odvážet hromádky smetené drtě jen při 
případném výjezdu technikou, nelze reagovat na 
individuální požadavky jednotlivců. Hromadný 
odvoz smetené drtě bude plánován na začátek 
měsíce dubna na základě tradiční „hromádkové 
akce“, kterou plánujeme, pokud bude příznivé 
počasí, na víkend 31. března a 1. dubna. Svoz by 
byl prováděn průběžně od pondělí 2. dubna 2012. 
Bližší informace vyvěsíme po městě na plakátovacích 
plochách. Předem děkujeme všem, kteří se do akce 
zapojí. Pro letošní údržbu zeleně města Přibyslav 
bylo vyhlášeno výběrové řízení, v době, kdy píši 
tento příspěvek, nejsou známy výsledky výběrového 
řízení, výsledek bude zveřejněn v následujícím čísle. 
Dále v tomto měsíci byla provedena kontrola všech 
komínů na městských bytových domech fi rmou 
Javorský Pelhřimov. Následné čištění komínů 
bude provedeno v měsíci květnu, zároveň je nutno 
k tomuto měsíci odstranit nedostatky z provedené 
kontroly. Provedli jsme vyklizení bytu v nemovitosti 
č. p. 40, kde byla ukončena nájemní smlouva. 
V následujících dnech bude započata rekonstrukce 
tohoto bytu. Firma KB Stavební s. r. o. převzala 
stavbu na rekonstrukci nebytového prostoru 
v domě č. p. 41, zhotovení díla je stanoveno do 
srpna 2012. 

Ing. Ludmila Benešová, vedoucí OSÚ

Odbor výstavby
Oprava silnice I. třídy č. I/19, Dobrá u Přibyslavi 
– sanace svahu. Krajský úřad Kraje Vysočina 
vydal začátkem měsíce března stavební povolení 
pro opravu silnice I. třídy č. 19, která prochází 
i naším městem. Jedná se o zajištění a zpevnění 

hrany svahu v místě stávající komunikace, který 
je porušen a dochází k deformacím silničního 
tělesa. Armovaný svah je situován v intravilánu 
na okraji města Přibyslav (ulice Tyršova) a místní 
částí Dobrá. Konkrétně se jedná o zatáčku nad 
zahradou Strašilových v Dobré, a to v délce 206 m. 
V rámci stavby bude provedeno odbourání vozovky 
a odtěžení porušené části svahu a následné 
zhotovení nového tělesa z armované zeminy. 
V koruně svahu bude nově osazeno ocelové silniční 
svodidlo. Projekt počítá s výstavbou během cca 
2 měsíců. Během prací má být zaručen poloviční 
průjezdný profi l, tj. jízdní pruh min. šířky 2,75 
m. Provoz bude řízen jednosměrně světelnou 
signalizací, která bude umístěna za křižovatkou 
v Dobré a na konci opravovaného úseku v kopci 
směrem do Přibyslavi. Součástí stavby bude 
i kácení stávajících porostů. Stejná oprava silnice 
č. I/19 je rovněž plánována do obce Stříbrné Hory, 
a to konkrétně v úseku při vjezdu do spodní části 
obce (od Přibyslavi) za nově opraveným mostem 
v úseku délky 168 m. Způsob opravy a jednosměrné 
omezení v trvání cca 2 měsíce bude totožné jako 
při opravě v Dobré. V každé etapě výstavby bude 
zachován průjezd pro vozidla záchranných složek. 
Obě akce jsou plánovány na letošní rok 2012 a dle 
stavebního povolení mají být dokončeny nejdéle do 
30.  11. 2012.

Miloš Šimek, vedoucí OV
 
 

Půjčovna kompenzačních 
a rehabilitačních pomůcek
Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních 

pomůcek, která funguje při Pečovatelské službě 

Přibyslav od roku 2010, půjčuje pomůcky pro 

nemocné, lidi po úrazech, operaci, seniory nebo 

pro zdravotně postižené občany všech věkových 

kategorií. 

Cílem je zlepšit podmínky rekonvalescence či do-

mácí léčby jak pro samotné nemocné, tak pro osoby 

o ně pečující. Úhrada za zapůjčení těchto pomůcek 

je stanovena v Ceníku kompenzačních a rehabili-

tačních pomůcek (Ceník půjčovny kompenzačních 
a rehabilitačních pomůcek a Řád půjčovny najdete 
na webových stránkách města Přibyslav pod odka-
zem Sociální služby nebo je k dispozici na poda-
telně Městského úřadu Přibyslav a v Informačním 
centru Přibyslav).

V současné době je možno zapůjčit: elektrickou 

polohovací postel včetně antidekubitní matrace, 

mechanický invalidní vozík, nástavec na WC, cho-

dítka čtyřbodová skládací, francouzské berle, různé 

typy sedaček do vany, koupelnové madlo, pojízdný 

stolek k lůžku, antidekubitní polštáře a pojízdné to-

aletní křeslo.

Zájemci o zapůjčení pomůcek se mohou obra-

cet na Martinu Veselou, DiS., vedoucí Pečovatelské 

služby Přibyslav na tel.: 569 482 128, 725 102 511.

Martina Veselá, DiS. – vedoucí PS
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F O T O R U B R I K A:
V přibyslavské věži a další

 Návštěva památkové komise ve věži

 Začala rekonstrukce školy

 Jarní úklid v plném proudu

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 7. 3. 2012

Pokračování na str. 5

30/2012 RM Rada města Přibyslav na základě provedeného výběrového řízení schvaluje jako projektanta akce „Úpravy pře-
chodů pro chodce v Přibyslavi na komunikacích I/19 a II/350“ včetně zajištění stavebního povolení na tuto akci 
fi rmu Drupos HB s. r. o., Příčná 260, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 28826621. Cena díla je 18.000 Kč, fi rma není 
plátcem DPH.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Výběrové 
řízení

31/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zabezpečení letní údržby – sečení zeleně a údržby 
stromů a výzvu k podání nabídek.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 03/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

32/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje vyhlášení výběrového řízení a zadávací podmínky na vypracování projektové 
dokumentace pro stavební řízení a vlastní realizaci stavby cest C6, C7 a C9, k. ú. Dolní Jablonná.
Odpovědnost: Martin Kamarád
                            Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 06/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

33/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č.: IV-12-
2009630/VB/1 k tíži pozemku ve vlastnictví města Přibyslav parc. č. 1726/3 v k. ú. Přibyslav mezi městem Přiby-
slav a společností ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 24729035.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 04/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Smlouva

34/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu s fi rmou UNISTAV, a. s., Příkop 838/6, 604 33 Brno, IČ 00531766 o 
uložení zeminy z realizace stavby „Rekonstrukce a dostavba ZŠ Přibyslav“ – I. a II. etapa na skládku Ronov nad 
Sázavou za mimořádnou cenu 0 Kč za jednu tunu. 
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 12/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

35/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje nákup obrazu Přibyslavi od malíře F. J. Elstnera za cenu 14.000 Kč od paní Hany 
Hrdinové, Sadová 666/15, 591 01 Žďár nad Sázavou.
Odpovědnost:    Mgr. Jan Štefáček
                                 Ing. Zdeňka Teclová
Termín:              04/2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

36/2012 RM Rada města Přibyslav souhlasí s podepsáním dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 102080_U.4180_01_2011 na veřej-
nou zakázku „Rekonstrukce a dostavba ZŠ Přibyslav“ mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Při-
byslav, IČ 00268097 a fi rmou UNISTAV, a. s., Brno, Příkop 838/6, PSČ 604 33, IČ 00531766.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 03/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

37/2012 RM Rada města Přibyslav souhlasí s podepsáním smlouvy o dílo na provedení záchranného archeologického výzku-
mu na stavbě „Rekonstrukce a dostavba ZŠ Přibyslav“, která vyplývá z povinnosti dané zák. č. 425/1990 Sb. a 
zák. č. 242/1992 Sb., o státní památkové péči mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČ 00268097 a Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací, Havlíčkovo náměstí 19, 580 01 Hav-
líčkův Brod, IČ 00083607.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 03/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

38/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o šíření programu mezi městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a CET 21 spol. s r. o., Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 152 
00 IČ 45800456.
Odpovědnost: Jiří Koudela
Termín: 03/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

39/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1657/2 o výměře 8 m2 v k. ú. Přibyslav panu 
Kamilu Petrovi, Vysoká, Nový svět 98. Cena pronájmu je 1 Kč/m2/den. Nájemní smlouva bude uzavřena na 
dobu určitou, a to od 10. 3. 2012 do 31. 10. 2012.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 03/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Pronájem

40/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje nájemní smlouvu na pronájem budovy „Starého špitálu“ v ulici Vyšehrad 271 
v Přibyslavi, Kulturně vzdělávacímu centru Harmonie, Tyršova 736, Přibyslav, IČ 26614774.
Odpovědnost: Bc. Hana Pelikánová
Termín: 04/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

41/2012 RM Rada města Přibyslav souhlasí s bezplatným vyžitím objektu „Starého špitálu“ Přibyslav, Vyšehrad 271 za účelem 
uspořádání humanitární sbírky, kterou pořádá město Přibyslav ve spolupráci s Diakonií Broumov ve dnech 9. 3. 
a 10. 3. 2012 a souhlasí s uložením sbírky v tomto objektu do 13. 3. 2012 (včetně).
Odpovědnost: Jarmila Málková
                             Bc. Hana Pelikánová
Termín: 13. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

42/2012 RM Rada města Přibyslav bere na vědomí závěrečnou zprávu příspěvkové organizace Základní škola Přibyslav o hos-
podaření za rok 2011 a schvaluje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 727.184,94 Kč:
- do rezervního fondu 676.282 Kč (93 %)
- do fondu odměn 50.902,94 Kč (7 %).
Odpovědnost: Mgr. Luděk Ježek
                             Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 03/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Příspěv-
kové orga-
nizace
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Pokračování Usnesení rady ze str. 4

Mgr. Jan Štefáček, starosta Martin Kamarád, místostarosta

43/2012 RM Rada města Přibyslav bere na vědomí závěrečnou zprávu příspěvkové organizace Mateřská škola Přibyslav o hospo-
daření za rok 2011 a schvaluje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 99.491,20 Kč takto:
- do rezervního fondu 79.592,96 Kč (80 %)
- do fondu odměn 19.898,24 Kč (20 %).
Odpovědnost: Miloslava Pospíchalová
                              Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 03/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

44/2012 RM Rada města Přibyslav bere na vědomí závěrečnou zprávu příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Přiby-
slav o hospodaření za rok 2011 a schvaluje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 103.082,63 
Kč takto:
- do rezervního fondu ve výši 82.466,10 Kč (80 %)
- do fondu odměn ve výši 20.616,53 Kč (20 %).
Odpovědnost: Zdeňka Valnerová
                              Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 03/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

45/2012 RM Rada města Přibyslav projednala Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o zákazu provozování loterií a jiných 
podobných her a předkládá ji Zastupitelstvu města Přibyslav ke schválení.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 05/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Obecní 
legislativa

46/2012 RM Rada města Přibyslav projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Přibyslav poskytnout fi nanční spoluúčast 
města Přibyslav Aeroklubu Přibyslav ve výši 25 % z celkových nákladů na realizaci dopravní infrastruktury veřej-
ných vnitrostátních letišť, působících na území kraje.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín:          04/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Rozpočet

47/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí fi nančních příspěvků na rok 2012 podle přílohy k jednání a podle plat-
ných zásad pro poskytování fi nančních příspěvků na podporu neziskové kulturní a sportovní činnosti, zdravotní 
a sociální péče a ochrany a tvorby životního prostředí formou účelových dotací z rozpočtu města Přibyslav.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín:          05/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Omluva
Omlouváme se čtenářům za tiskovou chybu v březnovém Přibyslavském občasníku na str. 4, která se 
stala nedopatřením a v Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 25. 1. 2012 nebylo uveřejněno plné znění 
projednávaných a schvalovaných bodů č. 9, 10, 11.

redakce

Z činnosti Pečovatelské 
služby Přibyslav
V současné době využívá služeb Pečovatelské služby 

Přibyslav 114 uživatelů, přičemž maximální kapacita 

Pečovatelské služby Přibyslav je 120 klientů. 

Naše služby jsou poskytovány na základě uzavřené 

smlouvy o poskytování služby v souladu se zákonem 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění poz-

dějších předpisů a Vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou 

se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů. Služba je po-

skytována v nezbytném rozsahu a v předem dohodnu-

tém čase sjednaném ve smlouvě. 

Pečovatelská služba je zajišťována formou ambu-
lantní (ve středisku pečovatelské služby) a terénní 
(v domácnostech klientů) ve vymezeném čase. 

Ambulantní služby jsou poskytovány ve středisku 

pečovatelské služby na adrese Tržiště 254, Přibyslav, 

terénní služby jsou poskytovány ve čtyřech domech 

s pečovatelskou službou – Tržiště č.p. 239, č.p. 240, 

č.p. 254 a č.p. 251, v obci Přibyslav a 11 místních 

částech (Dobrá, Poříčí, Ronov nad Sázavou, Hřiště, 

Česká Jablonná, Dolní Jablonná, Utín, Keřkov, Hesov, 

Dvorek, Uhry). Nejsme rezidenční (tj. pobytové) zaří-

zení, v domě s pečovatelskou službou je pouze sídlo 

naší služby. V domech s pečovatelskou službou jsou 

soukromé byty a obyvatelé těchto bytů nemají auto-

maticky zajištěnou pečovatelskou službu.

Posláním Pečovatelské služby Přibyslav je podpora 

či pomoc lidem, kteří mají sníženou soběstačnost 
z důvodu věku, dlouhodobě nepříznivého zdravot-

ního stavu nebo zdravotního postižení či se ocitli 

v obtížné sociální situaci. Podporujeme uživatele, aby 

mohli i v náročných životních situacích spojených se 

samotou, stářím, nemocí či zdravotním postižením 

zůstat ve svém domácím prostředí, které je jim vlastní, 

žít důstojně a zapojovat se do běžného života společ-

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

Dne 20.3. se pracovnice Pečovatelské služby 

Přibyslav v rámci vzdělávání zúčastnily školení na 

téma „Komunikace s lidmi s hendikepem (smyslovým, 

fyzickým či mentálním)“. Školení bylo zaměřeno na 

zásady komunikace a kontaktu podle typu postižení, 

byly zde podány informace ohledně kompenzačních 

pomůcek, bezbariérového prostředí a organizací, 

které mohou pečujícím i postiženým pomoci. Cílem 

bylo naučit účastníky vcítit se do situace smyslově, 

fyzicky či mentálně postižených, a tím přispět k lepšímu 

porozumění s lidmi s hendikepem a ke snížení stresu.

Dne 6.4. bude ve Středisku pečovatelské služby Při-

byslav probíhat sanitární den. Zároveň bude probíhat 

sanitární den i ve školní jídelně, tudíž nebudeme zajiš-

ťovat v tento den obědy. V rámci sanitárního dne bude 

proveden generální úklid veškerého zařízení pečova-

telské služby v souladu s vyhláškou č. 602/2006 Sb., 

o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zá-

sadách osobní a provozní hygieny při činnostech epide-

miologicky závažných, a v souladu s Provozním řádem 

a Vnitřními pravidly Pečovatelské služby Přibyslav.

Martina Veselá, DiS. – vedoucí PS

        MĚSTO PŘIBYSLAV OZNAMUJE…

Uvolnil se byt 2+1 o výměře 65,06 m2 v nástavbě na adrese Přibyslav, Příkopy čp. 485, 
s fi nanční spoluúčastí 117 171 Kč

Tuto částku musí složit nový nájemce před podpisem nájemní smlouvy.

Zájemce nesmí být vlastníkem nemovitosti. Došlé žádosti budou posuzovány individuálně.  

Své žádosti zasílejte nejpozději do 15. dubna 2012 na adresu:

Městský úřad Přibyslav

Odbor správy a údržby majetku

Bc. Hana Pelikánová

Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 25. 1. 2012

     

9/2012 RM Rada města Přibyslav rozhoduje o zahájení veřejné zakázky „Koordinátor BOZP – Rekonstrukce 
Mateřské školy Přibyslav – Tyršova 242“ a schvaluje znění výzvy k podání nabídky – zakázka malého 
rozsahu „Koordinátor BOZP – Rekonstrukce Mateřské školy Přibyslav – Tyršova 242“.
Odpovědnost: Martin Kamarád
Termín: 15. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

10/2012 RM Rada města Přibyslav rozhoduje o zahájení veřejné zakázky „Výkon inženýrské činnosti – Rekonstruk-
ce a dostavba ZŠ Přibyslav – I. a II. etapa“ a schvaluje znění výzvy k podání nabídky – zakázka malého 
rozsahu „Výkon inženýrské činnosti – Rekonstrukce a dostavba ZŠ Přibyslav – I. a II. etapa“.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 15. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

11/2012 RM Rada města Přibyslav rozhoduje o zahájení veřejné zakázky „Koordinátor BOZP – Rekonstrukce a 
dostavba ZŠ Přibyslav – I. a II. etapa“ a schvaluje znění výzvy k podání nabídky – zakázka malého 
rozsahu „Koordinátor BOZP – Rekonstrukce a dostavba ZŠ Přibyslav – I. a II. etapa“.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 15. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Sběr a svoz 
velkoobjemového 
a nebezpečného 
odpadu 
Odbor životního prostředí oznamuje, že ve dnech 

8. května 2012 až 11. května 2012 bude ve městě 

Přibyslav proveden svoz velkoobjemového a ne-

bezpečného odpadu. V sobotu 12. května 2012 

bude tento svoz uskutečněn v místních částech dle 

rozpisu a mapky, které jsou zveřejněny jako příloha 

tohoto článku. 

Při tomto sběru je možné odevzdat pouze vel-

koobjemový odpad (odpad, který se nevejde do 

popelnice) a odpad s nebezpečnými vlastnostmi 

například: rádia, televizory, ledničky, plechovky, ná-

doby od barev, laků, ředidel, zářivky, monočlánky, 

akumulátory, léky aj. 

Žádáme občany, aby velkoobjemový odpad 

a odpad s nebezpečnými vlastnostmi předali na ur-
čeném stanovišti v určenou hodinu přímo k autu. 

Mobilní svoz a sběr bude pro město Přibyslav za-

jišťovat opět fi rma ODAS pana Miloslava Odvárky 

ze Žďáru nad Sázavou. S pracovníky ODASu bude 

spolupracovat i zaměstnanec města Přibyslav 

s nakladačem, který v případě potřeby pomůže 

občanům objemnější či těžší odpad na stanoviště 

dopravit a naložit. Při tomto svozu nebude odebí-

rán odpad ze zeleně a stavební suť.

Tato služba je zajišťována pouze pro fyzické oso-

by – občany města Přibyslav a jeho místních částí, 

a to zdarma. Právnické osoby a fyzické osoby pod-

nikající mají povinnost odpady vzniklé při podnika-

telské činnosti likvidovat dle zákona o odpadech 

předáním oprávněné osobě a současně prokazovat 

jejich zákonnou likvidaci kontrolním orgánům. 

Je zakázáno odkládat odpad na veřejná pro-
stranství před svozem a po svozu velkoobje-
mových a nebezpečných odpadů. Takto vzniklé 

rumiště ohrožují bezpečnost a zdraví dětí, občanů 

i pracovníků zajišťujících svoz. Časy svozu jsou 

posunuty (kromě soboty) do odpoledních hodin, 

aby je mohla využít většina občanů. Stanoviště jsou 

zpravidla rozmístěna nedaleko sebe, aby v případě, 

že občan již nestihne vybrané stanoviště, mohl od-

pady předat na jiném stanovišti. Tedy žádné uklá-
dání odpadů na chodníky!!! Pokud budou občané 

ukládat velkoobjemový nebo nebezpečný odpad 

na veřejné prostranství, vystavují se možnosti ulo-

žení pokuty. Vzhledem k tomu, že svoz bude probí-

hat za plného silničního provozu, žádáme občany 

o zvýšenou opatrnost při pohybu na komunikacích. 

Dále žádáme řidiče, aby v čase určeném pro svoz 
odpadu neodstavovali vozidla v místech, kde by 
měla být stanoviště svozu. 

Občané města mohou celoročně k odložení 

nebezpečných odpadů využít bezplatnou službu 

sběrného dvora v Ronově nad Sázavou.

V případě nejasností nebo dotazů se můžete in-

formovat na telefonech: Mgr. Ludmila Řezníčková 

– 569 430 825, 731 153 324.

Číslo Datum a čas Stanoviště
 Úterý  8. 5. 2012  

1.  9:00- 9:45 Příkopy

2. 10:00-10:45 Pecháčkova

3. 11:00-11:45 U Koupaliště

4. 12:00-12:45 Ronovská (LDO)

5. 13:00-13:45 gen. Luži

6. 14:00-14:45 Vyšehrad

7. 15:00-15:45 Bechyňovo náměstí 
(radnice)

8. 16:00-16:45 Husova (zámek)

 Středa 9. 5. 2012  

9. 14:00-14:45 U Lesa

10. 15:00-15:45 Tržiště

11. 16:00-16:45 Žižkova

12. 17:00-17:45 Česká

 Čtvrtek 10. 5. 2012  

13. 14:00-14:45 Jiráskova

14. 15:00-15:45 Wolkerova

15. 16:00-16:45 Bezručova

16. 17:00-17:45 Nerudova

Číslo Datum a čas Stanoviště
Pátek 11. 5. 2012

17. 14:00-14:45  Pelikánova

18. 15:00-15:45  Na Vyhlídce

19. 16:00-16:45  Rašínova

20. 17:00-17:45  U Barevny

 

Vůz Sobota 12. 5. 2012  

1,2  8:00- 8:45 Poříčí, Utín 
(u kulturního domu)

1,2  9:00- 9:15 Poříčí (statek), Hesov

1,2  9:30-10:15 Česká Jablonná, 
Keřkov (u hasičské 
zbrojnice)

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

1 11:30-12:00  Dvorek

2 11:30-12:15  Hřiště

1 12:15-12:45  Uhry

2 12:30-13:15  Ronov nad Sázavou

Kontejnery na bioodpady (kompostovatelný odpad)
Kontejnery budou přistaveny vždy druhé pondělí v měsíci na určené stanoviště a budou tak v Přibyslavi 

rozestavěny po dobu tří týdnů v měsíci.

Den Místo přistavení 
(ulice)

Den Místo přistavení 
(ulice)

Den Místo přistavení 
(ulice)

Pondělí
 9.04.

gen. Luži Pondělí
16.04.

Tržiště Pondělí
23.04.

Cihlářská

Úterý
10.04.

Bezručova Uterý
17.04.

Jiráskova Úterý
24.04.

Česká

Středa
11.04.

Hesovská Středa
18.04.

Vyšehrad Středa
25.04.

Nerudova

Čtvrtek
12.04.

Pecháčkova Čtvrtek
19.04.

Příkopy Čtvrtek
26.04.

Niklfeldova

Pátek
13.04.

Žižkova Pátek
20.04.

Na Vyhlídce Pátek
27.04.

U Koupaliště

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

Utín     - 2. - 4. dubna

zahrádkářská kolonie u letiště  - 5. - 6. dubna

zahrádkářská kolonie u ACA   - 7. - 8. dubna

S dalšími požadavky na umístění kontejnerů na bioodpady se obraťte na Odbor životního prostředí 

Městského úřadu Přibyslav.

Mgr. Ludmila Řezníčková, vedoucí OŽP
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linka č. odj.                             směr omezení
600980 4:20 Dlouhá Ves Havlíčkův Brod X jede od 23.12.11 do 2.1.12

jede od 2.7.12 do 31.8.12               

600020 4:25 Pohled Havlíčkův Brod X

600290 4:25 Česká Bělá Chotěboř X

840105 4:25 Malá Losenice Polnička Žďár n/S. X

840115 4:28 Velká Losenice Hamry Žďár n/S. X jede od 27.12.11 do 30.12.11

760592 4:30 Polná Jihlava X

600980 4:30 Dlouhá Ves Havlíčkův Brod X nejede od 23.12.11 do 2.1.12

nejede od 2.7.12 do 31.8.12              

840115 4:37 Velká Losenice Hamry Žďár n/S. X nejede od 27.12.11 do 30.12.11

600320 5:11 Hesov X

600980 5:20 Hesov X

600300 5:35 Havl.Borová Chotěboř X

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

nejede od 2.7.12 do 31.8.12              

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

jede od 2.7.12 do 31.8.12               

600020 5:45 Pohled Havlíčkův Brod X nejede od 23.12.11 do 2.1.12

600980 5:50 Dlouhá Ves Havlíčkův Brod X nejede od 23.12.11 do 2.1.12

nejede od 2.7.12 do 31.8.12              

840105 6:05 Račín Žďár nad Sáz. S nejede 24.12.11

600290 6:13 žel.st.Přibyslav X

600290 6:20 Dvorek Šlapánov X C m

840122 6:25 Nížkov Žďár n/Sáz. X

840115 6:38 Velká Losenice Hamry Žďár n/S. X

600980 6:45 Dlouhá Ves Havlíčkův Brod X

600980 6:50 Dlouhá Ves Havlíčkův Brod S nejede 24.12.11, 17.11.12

840105 6:50 Račín Žďár n/Sáz. X

600290 6:57 Žižkovo Pole Česká Bělá X

600020 7:17 Pohled Havlíčkův Brod X

600320 7:20 Hřiště X C

600980 7:40 Č. Jablonná-zp. N

600980 8:15 Dlouhá Ves Havlíčkův Brod X D

600300 9:15 Havl.Borová Chotěboř X

600980 9:15 Č. Jablonná-zp. N

600290 9:20 Česká Bělá Chotěboř k

840105 9:20 Ronov V. Losenice Žďár n/S. + nejede 24.12.11

840105 9:25 Ronov V.Losenice Žďár n/S. X

600300 9:30 Modlíkov Havl. Borová N

840122 11:50 Nížkov Poděšín X

840105 12:07 Račín Žďár n/Sáz. + nejede 25.12.11

600980 12:30 Dlouhá Ves Havlíčkův Brod N k

840105 12:30 V. Losenice Račín Žďár n/S. X

600980 12:35 Dolní Jablonná Č. Jablonná-zp. X C

600290 12:40 Dvorek Šlapanov X C

840122 12:40 Nížkov Žďár n/Sáz. X

840115 12:45 Velká Losenice Hamry  Žďár n/S. X

600320 12:50 Hřiště X C

600300 12:55 Havl.Borová Chotěboř X

600980 13:00 Dlouhá Ves Havlíčkův Brod X

760592 13:10 Brzkov Polná Dobronín X

linka č. odj.                             směr omezení
600020 13:15 Pohled Havlíčkův Brod X

600290 13:20 Česká Bělá Chotěboř X

600980 13:20 Hesov X

600320 13:51 Hesov X

600980 14:15 Dlouhá Ves Havlíčkův Brod X

600320 14:25 Havl.Borová Ždírec n/D. X

600980 15:15 Brzkov Polná X

840115 15:25 Velká Losenice Hamry  Žďár n/S. X

600290 15:28 žel.st.Přibyslav X

840122 15:30 Nížkov Žďár n/Sáz. X

600290 15:32 Dvorek Šlapánov X C m

600020 15:52 Pohled Havlíčkův Brod X m nejede 31.12.11

840115 15:55 Hřiště  Přibyslav X

600290 16:05 žel.st.Přibyslav X C

600300 16:07 Havl.Borová Chotěboř X m nejede 31.12.11

600980 16:15 Dlouhá Ves Havlíčkův Brod X nejede 31.12.11

600290 16:25 Česká Bělá Chotěboř X m nejede 31.12.11

840105 16:30 Velká Losenice Račín  Žďár n/S. X

840105 16:30 Malá Losenice Račín  Žďár n/S. a nejede 24.12.11 a 31.12.2011

600290 17:15 Žižkovo Pole Česká Bělá N k

600980 17:15 Dlouhá Ves Havlíčkův Brod N k

840115 17:20 Velká Losenice Hamry  Žďár n/S. X

760592 17:45 Brzkov Polná X

600980 17:45 Dlouhá Ves Havlíčkův Brod X nejede 31.12.11

600290 17:53 žel.st.Přibyslav k

600290 18:18 žel.st.Přibyslav k

600290 18:25 Žižkovo Pole Česká Bělá X nejede 31.12.11

840105 21:00 Račín Žďár n/S.( jen v sudý týden) X nejede od 27.12.11 do 30.12.11

600980 22:10 Dlouhá Ves Havlíčkův Brod X nejede 31.12.12

600980 22:25 Hesov  jede jen v sudý týden

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

Vysvětlivky:
X = jede jen v pracovní dny
a = jezdí v S a +
C = jede ve dnech školního vyučování
D = nejede od 23. 12. 11 do 2. 1. 12 

k = různá časová omezení podle jízd. řádu
m = jede od nádraží ČD v Přibyslavi
N = jede v den prac. klidu před prac. dnem
S = jede jen v sob.
+ = jede v N a ve státem uznaný svátek

 Takovýto „dárek“ po jedné páteční bujaré noci po sobě zanechali 
u sportovní haly rozjaření vandalové. Asi proto, že mají dojem, že zaměstnanci SZMP 

nemají co dělat.
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P íjezdy a odjezdy vlak   
Platí od 11.12.2011 do 08.12.2012  

  Vlak sm r  
P íjezd Odjezd Druh íslo Z  do Poznámky 

 

4.26 4.27 Os 14802 Ž ár nad Sázavou( 4.09) Havlí k v Brod( 4.44) jede v ; ;  
5.02 5.03 Os 14803 Havlí k v Brod( 4.44) Ž ár nad Sázavou( 5.23) jede v ; ;  
5.15 5.16 R   671 Havlí k v Brod( 5.03) Brno hl.n.( 6.42) jede v ; ; ;  
5.34 5.35 Os   5904 Ž ár nad Sázavou( 5.17) Kolín( 7.24) nejede 25., 26.XII., 1.I.; ;  
6.07 6.08 Os 14804 Ž ár nad Sázavou( 5.50) Havlí k v Brod( 6.26) jede v ; ;  
6.08 6.09 Os   5933 áslav( 4.41) Ž ár nad Sázavou( 6.25) áslav-Havlí k v Brod nejede 25.XII., 1.I.; Havlí k v Brod-Ž ár nad Sázavou jede v ,  a 1., 8.V., 

5.VII., 28.IX., nejede 7.VII., 29.IX.;  v ;  v  
6.15 6.17 R   673 Havlí k v Brod( 6.03) Brno hl.n.( 7.45) nejede 25., 26.XII., 1.I.; ; ;  
6.43 6.44 R   670 Brno hl.n.( 5.20) Praha hl.n.( 8.54) Brno hl.n.-Ž ár nad Sázavou jede v  a 27.XII., 10.IV., 2., 9.V., nejede 26.XII., 9., 30.IV., 7.V.; Ž ár 

nad Sázavou-Havlí k v Brod jede v ; Havlí k v Brod-Praha hl.n. jede v ,  a 1., 8.V., 5.VII., 28.IX., nejede 
7.VII., 29.IX.;  Brno hl.n. – Praha hl.n.;  Brno hl.n. – Praha hl.n.;  Brno hl.n. – Praha hl.n. 

7.02 7.03 Os 14806 Ž ár nad Sázavou( 6.45) Havlí k v Brod( 7.21) ;  
7.06 7.07 Os 14805 Havlí k v Brod( 6.49) Ž ár nad Sázavou( 7.25) jede v ; ;  
7.43 7.44 R   672 Brno hl.n.( 6.20) Praha hl.n.( 9.54)  Brno hl.n. – Praha hl.n.;  Brno hl.n. – Praha hl.n.;  Brno hl.n. – Praha hl.n. 
8.03 8.04 Os 14808 Ž ár nad Sázavou( 7.46) Havlí k v Brod( 8.22) jede v ,  a 1., 8.V., 5.VII., 28.IX., nejede 7.VII., 29.IX.; ;  
8.07 8.08 Os 14807 Havlí k v Brod( 7.50) Ž ár nad Sázavou( 8.25) jede v  a ; ;  

8.15 8.17 R   675 Praha hl.n.( 6.05) Brno hl.n.( 9.42) Praha hl.n.-Havlí k v Brod jede v ,  a 1., 8.V., 5.VII., 28.IX., nejede 7.VII., 29.IX.; 
 Praha hl.n. – Brno hl.n.;  Praha hl.n. – Brno hl.n.;  Praha hl.n. – Brno hl.n. 

9.17 9.19 Sp   1823 Havlí k v Brod( 9.00) Nedv dice(11.08) jede 7., 8.VII.;  historický vlak, globální cena;  
9.43 9.44 R   674 Brno hl.n.( 8.20) Praha hl.n.(11.54)  Brno hl.n. – Praha hl.n.;  Brno hl.n. – Praha hl.n.;  Brno hl.n. – Praha hl.n. 
9.53 9.54 Os 14812 Ž ár nad Sázavou( 9.36) Havlí k v Brod(10.12) jede v  a ; ;  

10.01 10.02 Os 14809 Havlí k v Brod( 9.45) Ž ár nad Sázavou(10.20) jede v ; ;  
10.15 10.17 R   677 Praha hl.n.( 8.05) Brno hl.n.(11.45)  Praha hl.n. – Brno hl.n.;  Praha hl.n. – Brno hl.n.;  Praha hl.n. – Brno hl.n. 
10.57 10.58 Os 14814 Ž ár nad Sázavou(10.40) Havlí k v Brod(11.16) jede v ; ;  
11.43 11.44 R   676 Brno hl.n.(10.20) Praha hl.n.(13.54)  Brno hl.n. – Praha hl.n.;  Brno hl.n. – Praha hl.n.;  Brno hl.n. – Praha hl.n. 
11.57 11.58 Os   5905 Kolín(10.06) Ž ár nad Sázavou(12.15) ;  
12.15 12.17 R   679 Praha hl.n.(10.05) Brno hl.n.(13.42)  Praha hl.n. – Brno hl.n.;  Praha hl.n. – Brno hl.n.;  Praha hl.n. – Brno hl.n. 
12.49 12.50 Os   5910 Ž ár nad Sázavou(12.32) Kolín(14.39) ;  
13.15 13.16 Os 14813 Havlí k v Brod(12.57) Ž ár nad Sázavou(13.36) jede v ; ;  
13.43 13.44 R   678 Brno hl.n.(12.20) Praha hl.n.(15.54)  Brno hl.n. – Praha hl.n.;  Brno hl.n. – Praha hl.n.;  Brno hl.n. – Praha hl.n. 
14.03 14.04 Os 14818 Ž ár nad Sázavou(13.42) Havlí k v Brod(14.22) jede v  a 22.XII., 27.IX., nejede 23. – 30.XII., 6.VII. – 31.VIII., 28.IX. 
14.15 14.17 R   681 Praha hl.n.(12.05) Brno hl.n.(15.42)  Praha hl.n. – Brno hl.n.;  Praha hl.n. – Brno hl.n.;  Praha hl.n. – Brno hl.n. 
14.42 14.43 Os 14815 Havlí k v Brod(14.25) Ž ár nad Sázavou(15.01) jede v ; ;  
14.48 14.49 Os 14822 Ž ár nad Sázavou(14.31) Havlí k v Brod(15.07) jede v ; ;  
15.27 15.28 Os   5909 Kolín(13.42) Ž ár nad Sázavou(15.46) Havlí k v Brod-Ž ár nad Sázavou jede v  a ; ;  
15.42 15.43 Os 14819 Havlí k v Brod(15.25) Ž ár nad Sázavou(16.01) jede v ; ;  
15.43 15.44 R   680 Brno hl.n.(14.20) Praha hl.n.(17.54)  Brno hl.n. – Praha hl.n.;  Brno hl.n. – Praha hl.n.;  Brno hl.n. – Praha hl.n. 
16.15 16.17 R   683 Praha hl.n.(14.05) Brno hl.n.(17.42)  Praha hl.n. – Brno hl.n.;  Praha hl.n. – Brno hl.n.;  Praha hl.n. – Brno hl.n. 
16.28 16.29 Os   5916 Ž ár nad Sázavou(16.10) Kolín(18.43) Ž ár nad Sázavou-Havlí k v Brod jede v  a ; ;  
16.43 16.44 R   682 Brno hl.n.(15.20) Praha hl.n.(18.54) Havlí k v Brod-Praha hl.n. jede v  a , nejede 24., 25.XII., 8.IV., 5., 6.VII., 28.IX., 17.XI.; 

 Brno hl.n. – Praha hl.n.;  Brno hl.n. – Praha hl.n.;  Brno hl.n. – Praha hl.n. 

16.55 16.56 Os 14826 Ž ár nad Sázavou(16.37) Havlí k v Brod(17.14) jede v ; ;  
17.07 17.08 Os 14823 Havlí k v Brod(16.51) Ž ár nad Sázavou(17.25) ;  
17.15 17.17 R   685 Praha hl.n.(15.05) Brno hl.n.(18.42) jede v ;  Praha hl.n. – Brno hl.n.;  Praha hl.n. – Brno hl.n.;  Praha hl.n. – Brno hl.n. 
17.43 17.44 R   684 Brno hl.n.(16.20) Praha hl.n.(19.54) Brno hl.n.-Praha hl.n. nejede 24.XII.;  

 Brno hl.n. – Praha hl.n.;  Brno hl.n. – Praha hl.n.;  Brno hl.n. – Praha hl.n. 

18.15 18.17 R   687 Praha hl.n.(16.05) Brno hl.n.(19.42)  Praha hl.n. – Brno hl.n.;  Praha hl.n. – Brno hl.n.;  Praha hl.n. – Brno hl.n. 
18.43 18.44 R   686 Brno hl.n.(17.20) Havlí k v Brod(18.56) jede v ; ; ;  
18.53 18.56 Sp   1824 Nedv dice(17.04) Havlí k v Brod(19.12) jede 7., 8.VII.;  historický vlak, globální cena;  
18.59 19.00 Os 24914 Studenec(17.05) Havlí k v Brod(19.19) Velké Mezi í í-Havlí k v Brod jede v , nejede 27. – 30.XII.;  Studenec – Ž ár nad Sázavou 

18.59 19.00 Os 14828 Ž ár nad Sázavou(18.40) Havlí k v Brod(19.19) jede v ,  a 27. – 30.XII., nejede 24., 25., 31.XII.; ;  
19.14 19.15 Os 14825 Havlí k v Brod(18.54) Ž ár nad Sázavou(19.36) jede v , nejede 27. – 30.XII. 
19.43 19.44 R   688 Brno hl.n.(18.20) Praha hl.n.(21.54) Brno hl.n.-Praha hl.n. nejede 24., 31.XII.;  Brno hl.n. – Praha hl.n.;  Brno hl.n. – Praha hl.n.;  Brno hl.n. – Praha hl.n. 

20.15 20.17 R   689 Praha hl.n.(18.05) Brno hl.n.(21.42)  Praha hl.n. – Brno hl.n.;  Praha hl.n. – Brno hl.n.;  Praha hl.n. – Brno hl.n. 
20.29 20.29 Os   5915 Kolín(18.23) Ž ár nad Sázavou(20.46) nejede 24., 25., 31.XII.; ;  
20.43 20.44 R   690 Brno hl.n.(19.20) Havlí k v Brod(20.56) jede v  a , nejede 24., 25.XII., 8.IV., 5., 6.VII., 28.IX., 17.XI.; ; ;  
20.52 20.53 Os 14830 Ž ár nad Sázavou(20.35) Havlí k v Brod(21.11) jede v ; ;  
22.23 22.24 Os 14827 Havlí k v Brod(22.04) Velké Mezi í í(23.22) Havlí k v Brod-Ž ár nad Sázavou nejede 24., 25., 31.XII.; Ž ár nad Sázavou-Velké Mezi í í jede v ,  

nejede 27. – 30.XII.;  Ž ár nad Sázavou – Velké Mezi í í 

22.59 23.00 Os 14832 Ž ár nad Sázavou(22.38) Havlí k v Brod(23.18) jede v , nejede 27. – 30.XII. 

železni ní stanice 
P IBYSLAV 

 

VYSV TLIVKY / ERKLÄRUNGEN / EXPLANATION: 
Druh vlaku 
 R Rychlík / Schnellzug / Fast train
 Sp Sp šný vlak / Eilzug / Regional fast train 
   Os Osobní vlak / Personenzug / Local train 
Omezení jízdy 

 pracovní dny / Arbeitstage (gewöhnlich Montag bis Freitag) / working days (usually from Monday to Friday) 
 ned le a státem uznané svátky / Sonntage und staatliche Feiertage / Sundays and holidays confirmed by 

the state 
- dny v týdnu (pond lí-ned le) / Wochentage (Montag-Sonntag) / days of week (Monday-Sunday) 

Další informace o vlaku 
úschova b hem p epravy / Fahrende Gepäckaufbewahrung / a mobile left-luggage car on the train 
úschova b hem p epravy; možnost rezervace místa pro jízdní kolo / Fahrende Gepäckaufbewahrung; 
Platzreservierung für Fahrrad möglich / a mobile left-luggage car on the train; reservation of bicycles space 
possible 

 
 možno zakoupit místenku / Platzreservierung möglich / reservations possible (u ,  a Ex se zvláš  neozna uje / bei ,  und Ex ist die 

Möglichkeit der Platzreservierung nicht gesondert angegeben / , and Ex trains are not extra indicated)
 v z vhodný pro p epravu cestujících na vozíku / Wagen mit Rollstuhlfahrerabteil / a coach suitable for carriage of people on wheelchairs 

v z nebo oddíly, vyhrazené pro cestující s d tmi do 10 let / Wagen oder Abteile für Reisende mit Kindern bis 10 Jahren / a coach or 
compartments reserved for passengers with children up to the age of 10 years

 specifický zp sob odbavování cestujících, cestující bez jízdenky nastupují do vlaku pouze dve mi u stanovišt  strojvedoucího / Zug ohne 
Zugbegleiter, Fahrkarten müssen im Vorverkauf oder am Fahrkartenautomat im Zug gekauft werden / a specific way of check-in on the train 

 historický vlak, globální cena / historischer Zug, Globalpreis / historical train, global price
  rozší ená p eprava spoluzavazadel, p edevším jízdních kol / Beförderung von Mitgepäck, vor allem von Fahrrädern / an extended 

           carriage of registered luggage, especially bicycles 
p eprava jízdních kol jako spoluzavazadel je vylou ena / Fahrradmitnahme nicht möglich / bicycles as registered luggage not 

               allowed
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Co je posláním odlehčovací pobytové služby?
Posláním této služby je na přechodnou dobu zabez-
pečit individuální potřeby seniorům a osobám se 
zdravotním postižením např. v oblasti stravování, 
osobní hygieny a dalších činnostech blízké péči po-
skytované v domácích podmínkách s cílem podpo-
rovat stávající soběstačnost uživatele a po tuto dobu 
poskytnout jinak pečující osobě nezbytný odpočinek.

Komu je služba určena?
Cílovou skupinou jsou senioři nad 65 let věku a 
osoby se zdravotním postižením nad 26 let věku 
trvale žijící především v regionu Havlíčkův Brod, o 
které je jinak pečováno v jejich domácnosti pomocí 
druhé osoby. 

Jaké jsou hlavní zásady odlehčovací pobytové 
služby?
Dbáme na dodržování lidských práv a základních 
svobod osob, přičemž klademe důraz na právo 
na lidskou důstojnost, soukromí a svobodnou vůli 
uživatele. 

Poskytování služby plánujeme společně s uži-
vatelem podle jeho individuálních potřeb, cílů 
a schopností.

Poskytujeme jen nezbytnou míru podpory a po-
moci, která nesnižuje soběstačnost uživatelů a ne-
zvyšuje jejich závislost na našich službách.

Jaké jsou cíle sociální odlehčovací pobytové služ-
by?
Našim cílem při poskytování odlehčovací pobytové 
služby je spokojenost uživatelů, kterou se snažíme 
dosáhnout tím, aby uživatelé:
–  měli vytvořeny předpoklady a podmínky pro na-

plnění svých individuálních potřeb,
–  měli zabezpečeny základní fyziologické potřeby,
–  dostávali kvalitní a bezpečné služby,
–  udrželi si kontakty se sociálním prostředím.

Jaká je kapacita odlehčovací pobytové služby 
a zájem o ni?
Kapacita služby je v současné době pro 5 uživatelů 
v jednolůžkových pokojích, které mají vlastní soci-
ální zázemí. Zájem však převyšuje stávající kapacitu 

a je třeba o službu žádat v dostatečném předstihu. 
Již teď se obsazují termíny na léto nebo podzim le-
tošního roku.

Na jak dlouhou dobu lze službu žádat?
Odlehčovací služba řeší situace, kdy např. peču-
jící osoba (nejčastěji rodinný příslušník seniora 
– dcera, syn) chce odjet na dovolenou mimo své 
bydliště, ale nemá za sebe náhradu v péči o svého 
blízkého. Proto lze služby vyjednat třeba jen na pár 
dní, maximálně pak na dobu tří měsíců.       

Další informace Vám rádi poskytneme na telefon-
ním čísle 569 433 757, nebo můžete také navští-
vit naše webové stránky www.ssmhb.cz.  

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA
Vážení čtenáři, další pobytovou službou ze škály sociálních služeb, které poskytuje občanům 
příspěvková organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu, je ODLEHČOVACÍ SLUŽBA.
V případě dotazů týkajících se sociálních služeb se můžete osobně, telefonicky, případně 
e-mailem obracet na odbor sekretariátu MÚ Přibyslav, Jarmila Málková (sociální pracovnice), 
tel. 569 430 816.
Sociální služby města Havlíčkova Brodu, Reynkova 3643, Havlíčkův Brod poskytují v zařízení 

domova pro seniory celkem tři pobytové sociální služby. O službě domov pro seniory jsme vás 

informovali v únorovém vydání a dnes bychom vás rádi seznámili s existencí a principy odlehčo-

vací pobytové služby.

Kontakt:
Mgr. Miloslav Kozlík
vedoucí sociální péče

Sociální služby města Havlíčkova Brodu
Reynkova 3643, 580 01  Havlíčkův Brod

mob.: 724 269 371

tel.: 569 433 757/2024

e-mail: kozlik@ssmhb.cz

Od Vánoc do Velikonoc 
v mateřské škole
Konec kalendářního roku 2011 oslavila každá třída spo-
lečně s rodiči vánoční dílničkou. Děkujeme všem rodi-
čům, kteří se podíleli na jejich realizaci. Koncem prosince 
se děti vydaly do ZŠ, kde navštívily divadelní představení 
Betlém. Tímto bychom chtěli poděkovat M. Linkové za 
krásný kulturní zážitek. Třída Motýlků zakončila rok vy-
stoupením pro seniory v  domě s pečovatelskou službou. 
Třída Hříbků si zase nenechala ujít vánoční výstavu stro-
mečků v Kurfürstově domě a  výstavu ve školní družině. 
Společným posezením ve školičce u vánočního stro-
mečku jsme se rozloučili se starým rokem 2011.

Počátkem ledna 2012 Kuřátka, Sluníčka a Hříbci zamí-
řili do místního farního kostela, aby si prohlédli starodávný 
betlém. S  panem farářem  P. Z. Kubešem jsme společně 
zavzpomínali na Vánoce. Dokonce jsme si společně za-
zpívali koledy. Předškoláci se zúčastnili vyšetření školní 
zralosti. Sluníčka byla pozvána na zdejší základní školu 
do třídy 1.A , paní učitelky  M. Kasalové, kde si děti mohly 
vyzkoušet společně se školáky „hrátky se slovy“.  Jako kaž-
doročně, tak i letos začaly od 20. ledna třídy předškoláků 
jezdit na plavecký výcvik do Havlíčkova Brodu.

I únor byl u nás v mateřské škole bohatý na nejrůznější 
události a akce. Všichni jsme shlédli  v kulturním domě 
pohádku O ševci Jírovi. Též se uskutečnilo několik exkurzí, 
aby děti lépe poznaly naše město. Třída Motýlků byla na 
návštěvě v Praktiku, Hříbci zase na místním vlakovém 
nádraží. Vyšli jsme si i na delší na vycházku k Jablonecké 
nádrži – Asuánu. Naší snahou je vést děti ke zdravému 
životnímu stylu, k pohybu na čerstvém vzduchu, varovat 
je před nezdravým vysedáváním u televize a počítačů. 
Kuřátka s Hříbky se zúčastnila besedy s policistou a ná-
sledně Motýlci navštívili služebnu místní policie. Kuřátka 
byla ještě na exkurzi v Protex Artu a v nové zubní ordinaci 
paní doktorky H. Novotné. Protože pomalu končil Maso-
pust, uspořádali jsme pro děti karneval a smažili koblížky. 
Ke konci měsíce se děti jednotlivě fotografovaly. Přímo 
k nám do mateřské školy přijelo divadlo Úsměv s divadel-
ním představením Bába Chřipka. 

Začátkem března třída Motýlků navštívila přibyslav-
skou čistírnu odpadních vod, aby děti názorně viděly, co 
to dá práce, než se vyčistí voda. Sluníčka  zase v rámci 
přípravy na jarní koncert v kulturním domě, který se usku-
tečnil v sobotu 31. března, byla pozvána do pobočky ZUŠ 
J. V. Stamice v Přibyslavi a do školní družiny při základní 
škole. Chystáme se přivítat jaro, na které se už všichni tě-
šíme. Jako každoročně vyrobíme s dětmi „babu zimy“, kte-
rou pak hodíme do potoka, aby ji odnesla voda. Sluníčko 
nás láká stále častěji ven na procházky, ale místo toho, aby-
chom pozorovali začátek jara, musíme se na chodnících 
vyhýbat psím exkrementům. Tímto bychom chtěli poprosit 
majitele pejsků o udržování čistoty na všech chodnících ve 
městě, zejména pak v okolí mateřské školy.                                                                      

A protože se kvapem blíží Velikonoce, připravujeme veli-
konoční dílny, na kterých rádi přivítáme spoluúčast rodičů.

za MŠ M. Novotná
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ZÁPIS DĚTÍ DO 
MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis dětí do Mateřské školy Přibyslav 

pro školní rok 2012–2013 se koná v pátek 
27. dubna 2012 od 13 do 16 hodin                                                               

v obou poschodích pavilonu „C“.

K zápisu s sebou přineste svůj občanský průkaz 
a rodný list dítěte!

Přihlášky si můžete vyzvednout 

v mateřské škole od 16. 4. 2012 

a potvrzené dětským lékařem 

přinést k zápisu.

Těšíme se na Vaši účast.

Miloslava Pospíchalová,                                                                                                   
ředitelka MŠ Přibyslav

Zprávy ze školy
Po jarních prázdninách se žáci vrhli opět do plné práce ve škole a mimo klasické vyučování absolvovali 
i mnoho soutěží sportovních i vědomostních.

Žáci druhých a třetích tříd pokračují v plaveckém výcviku, 4. třídy zahájily každoroční kurz dopravní 
výchovy, 5. třídy uskutečnily školní kolo vědomostní soutěže Všeználek.

Dále proběhlo školní kolo matematické soutěže Cvrček, kde se jako první umístila Markéta Šustáčková 
z 2.A, druhá Jana Höferová ze 3.A a třetí Viktorie Loužecká a Klára Ledvinková ze 3.A. V kategorii Klokánek byl 
na prvním místě Jindřich Macek z 5.A, druhé místo obsadil Tomáš Kvasnička ze stejné třídy a třetí se umístil 
Daniel Hláčik ze 4.A. V kategorii Benjamínek byla první Ivana Homolková ze 7.A, druhý Jakub Kasal ze 7.B 
a třetí Anna Čapková ze 7.A. V kategorii Kadet vyhrál Jakub Zich z 9.A, druhá byla Nicol Luncarová z 8.A a třetí 
místo obsadily Adéla Nováková a Lenka Podhrázská z 9.A. Všem úspěšným řešitelům srdečně blahopřejeme.

Naše blahopřání patří rovněž sestrám Sobotkovým z 5. A a 7. A, které získaly druhé místo v krajském kole 
pěvecké soutěže.

V dalších třídách se podle plánu konají preventivní programy zaměřené na právní vědomí. Přednášející 
je Mgr. Mokrejš.

V prvních a pátých třídách ve spolupráci s Policií ČR probíhaly besedy na téma základní pravidla silniční-
ho provozu a bezpečný internet.

Přestavba základní školy
V březnu probíhala i přestavba základní školy. Práce jsou plněny dle předem dohodnutého harmonogra-
mu. To znamená, že bylo zbouráno sociální zařízení patřící k budově C. Byla odvezena suť a zemina ze 
dvora školy. Dále byla vyhloubena základová jáma pro stavbu nové tělocvičny a byl proveden archeologický 
průzkum.

Mgr. Luděk Ježek, ředitel ZŠ Přibyslav

a děti z kroužku Otakárek

Vás srdečně zvou na tradiční 

Den Země  
na školní zahradě
21. dubna 2012           
od 10.00 do 16.00 hodin                 

Program:
• workshop pro veřejnost 
Jak se dělá zahradní jezírko? 

(od 10 h pod dohledem odborné 
lektorky)

• 6. ročník soutěžní výstavy 
O nejkrásnějšího domácí-
ho mazlíčka (od 14 h děti 
představí své mazlíčky 
a návštěvníci svými hlasy 
vyberou ty nejkrásnější) 
• představení principů 
přírodních zahrad

Vás srdečně zvou na výlet 
ZA KRÁSAMI JARNÍ 
PŘÍRODY a KOBERCI 
ROZKVETLÝCH BLEDULÍ
na Staré Ransko
v úterý 10. dubna 2012
odjezd: ve 13.30 h. 
od budovy školy
návrat: mezi 15. a 16. hodinou
cena za autobus:  50 Kč 
(vybíráme na místě)
Zájemci se mohou hlásit 
na tel. čísle 569 484 802 
nebo zichovam@zspribyslav.cz.

Vás zve na workshop
JAK SE DĚLÁ 
ZAHRADNÍ JEZÍRKO?
sobota 21. dubna 2012 
od 10 hodin na školní zahradě
• pod dohledem odborné lektor-

ky společnými silami vybuduje-
me zahradní jezírko, naplníme 
vodou a osázíme rostlinami

• lektorka zodpoví případné do-
tazy a poskytne odborné rady

• seznámíme Vás s principy pří-
rodních zahrad

a děti z kroužku Otakárek a přírodovědný kroužek Otakárek
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V sobotu 10. 3. 2012 jsem se opět sešli s kroužkem 

červenokřižáčků. Povídali jsme si o  bylinkách – je-

jich sušení a využití v domácnosti. Tématem zdravo-

vědy byly zlomeniny a jejich následné ošetření.

Další schůzka je naplánována na pátek 13. 4. 

v odpoledních hodinách – zúčastníme se akce 

„Čistá Vysočina“. V květnu se chystáme na výlet do 

Havlíčkova Brodu – na exkurzi do nemocnice a pak 

hurá do bazénu, kde si ukážeme, jak správně postu-

povat v případě tonoucího.

– Díky ochotě žáků místní základní školy připravu-

jeme na měsíc duben oblíbenou akci „První po-

moc do MŠ“.  

– Pro dospěláky, vedoucí skupinek apod. se chystá 

„Kurz laické první pomoci“ . Více informací na 

samostatném plakátu, kabelové televizi a webu 

města Přibyslav.

– Pro dobrovolné dárce krve a členy MSČČK Přiby-

slav se opět v podzimním čase odehraje divadelní 

představení „Není Kost jako kost“.

MS Českého červeného kříže Přibyslav ve spolupráci s OS ČČK Havlíčkův Brod pořádá 

DRUHÝ ROČNÍK PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA 
ZAMĚŘENÝ NA VÝUKU PRVNÍ POMOCI

Ve dnech 30. 7.–3. 8. 2012, v čase od 8.00 do 17.00 hodin.
Vhodné pro děti ve věku od 6 do 15 let.

Ubytováni budeme během dne na skautské základně v Přibyslavi.
Cena tábora pro členy MSČČK = 1.000 Kč, pro ostatní 1.200 Kč

V ceně je zahrnuta dopolední a odpolední svačina, oběd, pitný režim 
během celého dne. Výukový materiál, doprovodný program, vstupy na koupaliště, výstavy 

a exkurze.
Bližší informace Vám budou sděleny na tel. čísle 724 551 604

Termín podání přihlášek do 31. 5. 2012
(Přihlášky je možné si vyzvednout na podatelně MÚ Přibyslav)

Místní skupina Českého červeného kříže v Přibyslavi

Tajemství Kristova kříže je středobodem Velkého 

pátku. Pohled na kříž, na kterém umírali zločinci 

a na kterém zemřel i Ježíš Kristus, vyvolává v člo-

věku pocit lítosti a soucitu. Ve vrcholném okamžiku 

velkopáteční bohoslužby – při uctívání kříže – ve 

zpěvech doprovázejících vyjádření úcty ze strany 

věřících (poklekají před křížem) zaznívají slova, 

jimiž se Ježíš zkormouceně obrací na člověka: „Lide 

můj, co jsem učinil? Řekni, čím jsem tě zarmoutil!“ 

Je to velmi sugestivní moment celých velkopáteč-

ních obřadů.

Pro první generace křesťanů nebyl kříž jenom 

dřevem, na kterém visel Ježíš. Byl pro ně místem, 

ze kterého Kristus kraloval. Pohanům se nepoda-

řilo dohnat křesťany k tomu, aby se styděli za kříž 

(doufejme, že nebudou úspěšní ani dnes). Svatý 

Pavel prvním křesťanům napsal: „Ať je daleko ode 

mě, abych se chlubil něčím jiným než křížem naše-

ho Pána Ježíše Krista, kterým je pro mě ukřižován 

svět a já světu (Gal 6,14). Svatý Augustin říká: „Po-

hleď na slávu kříže! Jeho znamení je vidět na čelech 

králů; i pracující lidé zakoušejí jeho moc; podrobil 

si svět skrze dřevo a ne mečem. Starověké kříže ne-

vyjadřují úzkost ani bolest, nýbrž klid, majestátnost 

a královskou důstojnost. Evangelista Jan mnoho-

krát opakoval, že na kříži byl Ježíš oslavený, vyzved-

nutý a přitahuje všechno k sobě, jedním slovem 

– kraluje.

Do příběhu o utrpení Ježíše Krista je vetkáno 

množství narážek na starozákonní texty. V žalmu 

22 křičí trpící Izrael k zdánlivě mlčícímu Bohu. Lze 

tu vnímat celou bídu toho, kdo trpí před Bohem, 

zdánlivě neslyšícím. „Bože můj, Bože můj, proč 

jsi mě opustil“ – to není nějaký výkřik opuštěného 

člověka. Ježíš se na kříži modlí tato slova, do kte-

rých pojímá nejen celé utrpení Izraele, ale všech lidí 

světa. Sám nese před Boha bědný křik světa a tak 

se ztotožňuje s trpícím Izraelem i s celým lidstvem, 

pojímá do sebe jeho křik, bídu, celou jeho bezmoc. 

V nejvyšší nouzi se modlitba mění v křik. Volání 

v nejvyšší nouzi je zároveň jistotou Boží odpovědi, 

jistotou spásy – nejen pro samotného Ježíše, ale 

i pro „mnohé“.

V žalmu je také řeč o posměchu, který trpícího 

a modlícího se obklopuje. Slova žalmu vystihla 

skutečnost, která se na Kristu naplnila: veřejné 

ponížení, potupa a posmívači potřásající hlavou. 

Ten posměch je úšklebkem nad trpícím (Kristem 

i člověkem). Nejednou se setkáváme s lidmi, kteří se 

vysmívají kříži, Kristu a na konec i těm, kteří v Krista 

uvěřili. A odpověď Krista těmto lidem: V prvních 

slovech, která Ježíš promluví na kříži, prosí o od-

puštění těm, kdo s ním takto nakládají: „Otče, od-

pusť jim, vždyť nevědí, co činí.“ Ježíš Kristus nezná 

nenávist. Nevolá po pomstě. Prosí o odpuštění pro 

ty, kteří ho přibíjejí na kříž, kteří se mu posmívají 

a posmívat budou, s odůvodněním, že „nevědí, 

co činí“. Jsou lidé, kteří se pyšní svými znalostmi – 

svým věděním. Ukazuje se však problematičnost 

vědění, které je suverénní, a proto nedosahuje té 

pravdy, která by člověka přetvářela. Názorně to 

vyniká v příběhu mudrců z Východu. Velekněží 

a učitelé Zákona přesně vědí, kde se Mesiáš narodí. 

A přestože ví, nepoznají ho. Jsou vědoucí a přitom 

slepí. Toto spojení vědění a neporozumění je nad-

časové. Nejsme slepí také my, kteří víme? Nebrání 

nám naše „pyšné suverénní vědění“ v poznání prav-

dy, která se nám chce ve věděném ukázat?

Když začínali s ukřižováním, nabídli Ježíši omam-

ný nápoj, jak bylo běžné, aby se otupila intenzivní 

bolest. Ježíš nápoj odmítl, protože chtěl utrpení 

snášet při vědomí. Když utrpení dosahovalo vr-

cholu, zvolal: „Žízním!“ Podle zvyklostí mu podali 

trochu kyselého vína, kterému se též říkalo ocet 

a jehož požití zahánělo žízeň. Ježíšovo „žízním“ za-

znívá i dnes. Podobně jako tehdy se z naší strany  

dostává Ježíšovi stejné odpovědi – nabízíme mu 

ocet, tedy kyselé srdce, které nechce vnímat Boží 

touhu po člověku.

Pravá duchovní úcta ke kříži znamená úctu 

k bezbřehé lásce, jejímž je kříž znamením. Když 

Bůh neušetřil ani vlastního Syna, ale dal ho za nás 

všechny, jak by nám společně s ním nedaroval také 

všechno ostatní? Kdo by nás mohl odloučit od lás-

ky Kristovy?

Přijměte touto cestou pozvání k oslavě veliko-

nočních svátků. Na Zelený čtvrtek 5. dubna začí-

ná mše svatá v 18.00 hod. Připomeneme si při ní 

událost, kdy Ježíš Kristus naposled večeřel se svými 

učedníky, dříve než byl zrazen a zatčen. Velkopáteč-

ní obřady 6. dubna začínají v 18.00 hod. Velký pá-

tek je dnem přísného postu. Od pátku 20.00 hod. 

do soboty 16.00 hod. bude v kostele zpřístupněný 

Boží hrob, kde může každý věřící rozjímat o smrti, 

kterou Ježíš podstoupil za všechny lidi. Velikonoční 

vigilie na Bílou sobotu 7. dubna má svůj slavnost-

ní začátek ve 20.00 hod. u sochy Panny Marie. 

Mše svaté v neděli 8. dubna na slavnost Zmrtvých-

vstání Páně budou slouženy v 8.00 a v 9.30 hod. 

a na pondělí velikonoční v 8.00 a v 9.30 hod. 

P. Zdeněk Kubeš, farář

TAJEMSTVÍ KRISTOVA KŘÍŽE

za MSČČK Přibyslav Ilona Loužecká
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Český rybářský svaz 
v Přibyslavi bilancuje…
Dne 25. února 2012 jsme se sešli v počtu 83 členů na výroč-

ní členské schůzi, kde jsme hodnotili práci a výsledky za rok 

2011. Hlavním bodem byla zpráva hospodáře pana Miro-

slava Krči, který přítomné seznámil s činností naší organiza-

ce v uplynulém období. Připomenul práci na rybochovných 

zařízeních, práci rybářské stráže, která provedla 150 kont-

rol, chov a výsadbu ryb. A co naši rybáři v roce 2011 ulovili? 

Nejvíce kaprů – 1 432 kusů o váze 3 096 kg, dále pak 55 štik, 

70 línů, 16 candátů, 177 pstruhů, 8 úhořů, 14 cejnů a 11 

amurů. Celkem tedy bylo chyceno 1 871 ks ryb o celkové 

váze 3 381 kg. Závěrem též předložil členům plán akcí, kte-

ré nás čekají v letošním roce. Zpráva jednatele obsahovala 

činnosti administrativní a evidenční. K 1. lednu 2012 má 

organizace 149 členů a 2 kroužky dětí do 15 let, které jsou 

organizovány při základní škole. Vedoucími jsou pan 

Antonín Šejstal a Jaromír Neubauer. Minutou ticha jsme 

vzpomenuli na dva členy, kteří v loňském roce opustili naše 

řady – pan František Štolfa a Jaroslav Kettner. U příležitosti 

významných  životních výročí byli oceněni pamětním listem 

tito členové: 50 let – Josef Vála, Bohuslav Vostál, Miroslav 

Krča; 60 let – Josef Pospíchal; 65 let – Václav Němeček, ing. 

Barák; 75 let – Vlastimil Brandejs a Jiří Močuba; 80 let – Fran-

tišek Močuba. Nejstarším rybářem v našich řadách je pan 

František Janek a Bohumil Kettner. Ten je členem rybářské-

ho spolku již od roku 1948. V diskusi vystoupili dva rybáři, 

kteří nastínili velké problémy s komáry. Dalším diskutujícím 

byl pan starosta Mgr. Bc. Jan Štefáček, který mimo jiné po-

děkoval rybářům za práci při akcích města a do roku 2012 

popřál úspěšný „Petrův zdar“. Závěrem byl schválen rozpo-

čet na rok 2012 a usnesení z konané schůze, kterou ukončil 

předseda místní organizace, pan Václav Němeček. Popřál 

všem členům hodně zdraví a spokojenosti, hezké chvíle 

u vody a samozřejmě úspěšný „Petrův zdar“ v roce 2012.

V. Liška, jednatel

 Kapitální úlovek M. Krči

 Z členské schůze SPCCH ČR – ZO Přibyslav 

Jaro je tady…
(SPCCH ČR – ZO Přibyslav informuje)

Snad už konečně opravdu přišlo jaro a s ním i velikonoční svátky. Ačkoliv nejsme ještě tak staří, přesto však 

již hodně pamatujeme – zveme proto své členy na malé sváteční posezení, abychom si zavzpomínali na 

staré zvyky, na maminčiny mazance, na malovaná vajíčka, na kamarády, kteří rok co rok k nám chodili na 

koledu, nebo na tatínka, který uměl plést snad ty nejhezčí pomlázky. Ale také abychom si připomněli, proč 

se Velikonoce vůbec slaví. Naposledy jsme se sešli 22. března na naší členské schůzi v hasičské zbrojnici. 

Touto cestou děkujeme představitelům města za návštěvu a všem účinkujícím za hezká vystoupení. 

Ve čtvrtek 5. dubna ve 14.30 hodin se tentokrát sejdeme v bufetu kulturního domu nejen proto, 

abychom besedovali, ale abychom si také promítli známý český fi lm, který jistě všechny potěší. Zároveň se 

dohodneme, co společně podnikneme v měsíci květnu. 
Věra Schusterová

předsedkyně SPCCH ČR – ZO Přibyslav
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 Vzkaz od maminek z Harmonie 
– v knihovně si můžeme i hrát!.

J E ŠKODA BÝ T 
S A M A DOM A

Co je „mateřské centrum“? Odpověď pě-

tinásobné maminky a zakladatelky těchto 

center v ČR paní Kolínské zní: „Místo, 
které pomáhá maminkám vyjít z izolace, 
do které je dostala celodenní péče o děti, 
najdou tam přítelkyně, vzájemně si pomá-
hají. Proto nebuďte maminky 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 
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Vážení občané, na stránkách Přibyslavského občasníku 

vás budeme pravidelně informovat o činnosti naší územní 

organizace Svazu diabetiků v Havlíčkově Brodě.

Váš ošetřující lékař vám potvrdil diagnózu diabetes 
mellitus – cukrovka. Je to onemocnění látkové výměny 

trvalého charakteru, které provází pacienty do konce jejich 

života. Byl to pro vás šok, zastihlo vás to nepřipravené, 

zmatené ze všech těch zákazů a příkazů, s novými léky, 

u některých dokonce s inzulínem. Máte obavy, zda to 

zvládnete. Jak to bude v zaměstnání, co rodina? ANO, žít 

se dá i s cukrovkou a jsou i vítězové nad cukrovkou. Jsou 

zde lékaři, odborníci na diabetologii, nové léky a léčebné 

metody, diabetické pomůcky.

Je zde také SVAZ DIABETIKŮ ČR a jeho územní 

organizace v Havlíčkově Brodě. Pomůže vám, abyste se 

o diabetu dověděli co nejvíce, zabezpečí vaši rehabilitaci, 

společenské i sportovní využití. Ale úspěšná léčba závisí 

především na vás! Lékař je pouze vaším rádcem.

UDĚLEJTE PROTO TLUSTOU ČÁRU ZA SVÝM 
DOSAVADNÍM ŽIVOTEM!

Uvědomte si, že musíte ovlivnit průběh své nemoci, 

změnit dosavadní způsob stravování a životní styl. 

Správná léčba diabetu vyžaduje pravidelnost a řád každý 

den, dodržovat čas jídla, podávání léků, práci i odpočinek. 

Jestliže to zvládnete, dosáhnete správnou kompenzaci 

diabetu. Zabráníte možným komplikacím, jako je selhání 

ledvin, oslepnutí, mozková příhoda, srdeční potíže či 

diabetická noha. A rozhodně je oddálíte. V boji se svou 

nemocí nejste sami.

Naše ÚZEMNÍ ORGANIZACE SVAZU DIABETIKU 

v Havlíčkově Brodě vám podává pomocnou ruku. Je to 

dobrovolný humanitární svaz a naším posláním je 

usnadnit vám život. Smyslem naší práce je snaha udělat 

pro zdraví každého z nás co nejvíce a získat spoustu 

užitečných informací, jak žít s touto civilizační chorobou, 

která nám poškozuje hlavně zrak, ledviny a cévy. Proto 

se snažíme, abychom plnili lůžka v nemocnici co 

nejméně a šetřili náklady na zdravotní péči. Svou činnost 

zaměřujeme na pomoc, prevenci, rehabilitaci, což je pro 

nás ta nejlepší a nejlevnější léčba. Při každé členské schůzi 

máme přednášku lékaře (6x–7x ročně) s následnou 

besedou otázek a odpovědí. Každý rok pořádáme jarní 

a podzimní rekondiční (ozdravný) pobyt v Lázních 

Poděbrady. Součástí pobytu je vodoléčba, rehabilitační 

cvičení a plavání v bazénu, chůze a pohybové aktivity. 

Dietní stravování a měření glykémie je samozřejmostí. 

Žádný z účastníků rekondice nezůstane bez kladného 

výsledku na své zdraví. Každé dva roky nám vybraná 

fi rma udělá kožené boty na míru podle vlastního výběru 

ze velice příznivou cenu. Podle zájmu obstaráváme 

pro členy ostatní potřeby, např. Zdravotní ponožky, 

punčochy, potravinové doplňky a sladidla, glukometry 

a kvalitní edukační knížky, časopisy či kuchařské knihy. 

Naším cílem je diabetes bez komplikací a tímto směrem 

zaměřujeme a rozšiřujeme svou činnost o programový 

rámec NOVÉ CESTY PRO ZDRAVÍ. Znamená to hlavně 

zvýšenou pohybovou aktivitu proti obezitě se zábavným 

zaměřením, ale také přesvědčit a získávat do našich řad 

dosud neorganizované diabetiky. Máme zájem přijmout 

jak seniory, tak diabetiky v produktivním věku. Jde nám 

o to, aby současní diabetici, ale i lidé diabetem ohrožení, 

měli dostupnou prevenci a kvalitní pomoc a mohli ji 

využívat v čase, který jim vyhovuje, tedy i po pracovní 

době a o víkendech.

Podle slov MUDr. Evy Pěkné, zkušené diabetoložky 

Nemocnice Havlíčkův Brod, projde diabetologickou 

poradnou každý měsíc 30–40 nových diabetiků a jejich 

věk povážlivě klesá už pod 50 let. Do naší územní 

organizace Svazu diabetiků jich však přijde málo. 

Tady si musíme položit otázku, proč tomu tak je, 

proč nehledají a nevyužijí možnosti, jak se dál starat 

o svůj plnohodnotný život. Odpověď musíme hledat 

v nedostačujících informacích u veřejnosti o naší existenci 

a především o naší práci pro diabetiky. Proto klademe 

důraz na osvětu, vhodnou propagaci a publicitu o našich 

aktivitách ve prospěch organizovaných diabetiků, aby 

se s nimi seznámili nejen noví diabetici, ale vy všichni. 

Nikdo přece nechceme oslepnout, být odkázáni na 

dialýzu, mít amputované končetiny. Buďme rádi, že 

cukrovka je jedna z mála nemocí, jejíž uspokojivý průběh 

můžeme příznivě a hodně výrazně ovlivnit ukázněností 

v jídle a každodenním přiměřeným pohybem. Takovou 

šanci nemá velký počet rovněž těžce nemocných. Svým 

osobním přístupem k diabetu pomáháme lékařům 

a zdravotníkům, aby v našem Kraji Vysočina žili zdraví 

a spokojení lidé.

Členské schůze s přednáškami lékařů máme 
poslední středu v kalendářním měsíci ve Střední 
zdravotnické škole v Havl. Brodě, Masarykova ulice 
(mimo prázdnin a Vánoc), vždy ve 14 hodin, nejbližší 
25. dubna a 30. května. Aktuální informace ve vývěsní 

skříňce před Městským úřadem v Havlíčkově Brodě 

V Rámech a v regionálním tisku. Začínáme tvořit 

webové stránky, kde se všichni zájemci dozvědí, jaké 

máme možnosti a práva v oblasti zdravotní a sociální. 

Pro všechny diabetiky a s účastí veřejnosti pořádáme 

v Havlíčkově Brodě v listopadu pochod proti diabetu. 

Mezi účastníky pochodu najdeme i občany z Přibyslavi. 

A na 1. veletrhu poskytovatelů soc. Služeb v Havl. Brodě 

loni v září rovněž. V rámci našeho otevřeného programu 

Nové cesty pro zdraví připravujeme letos 14. listopadu 
Den diabetu – 1. daibetologický den v Havlíčkově 
Brodě. Na programu jsou kromě jiného odborné 

přednášky a přednášející lékaři patří mezi skutečné 

odborníky. Podrobné informace budete nacházet 

v regionálním tisku v druhé polovině roku. Zatím 

máme organizovaných diabetiků z Přibyslavi a okolí 

jen pár. Chtěli bychom to změnit a poskytnout i vám 

možnost využívat vše, co nám ministerstvo zdravotnictví 

prostřednictvím zdravotnických pracovišť a pojišťoven 

dává. I naše organizace Svazu diabetiků vám vyjde vstříc. 

Řada akcí může proběhnout přímo ve vašem městě, 

abyste nemuseli cestovat jinam. Podmínkou ovšem je 

dostatečný počet členů Svazu diabetiků.

Proto PŘIJĎTE MEZI NÁS a přesvědčte se, že být 
členem Svazu diabetiků je pro vás prospěšné a toto 
rozumné rozhodnutí vám usnadní a prodlouží život 
bez komplikací.

Informace získáte a přihlásit se můžete na telefonu 
603 772 970.

Anna Nováková, 
předsedkyně Svazu diabetiků Havl. Brod

Přijďte mezi nás, být členem Svazu 
diabetiků je pro vás prospěšné

 Stav historické památky v místní části Ronov

 Poškození nové fasády hasičárny v Dobré
 Nevhodné cíle majitelů psů při venčení

F O T O R U B R I K A:
Co nás trápí?!
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Dne 21. 3. 2012 proběhlo v Krajské knihovně Vysočiny 

v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení „Čtenáře Kraje 
Vysočina“. Letos byla tato soutěž zaměřena na nejvěrněj-

šího čtenáře. Za přibyslavskou knihovnu byl nominován 

pan František Janek, který získal, jako všichni ostatní 

čtenáři, za svoji „věrnost“ dárečky a květinu. Vyhlášení 

proběhlo za přítomnosti všech NEJ čtenářů z knihoven 

v kraji Vysočina, které se k akci připojily, a  za účasti vý-

znamných hostů ze zastupitelstva našeho kraje. Všichni 

NEJ čtenáři byli odměněni drobnými dárky a úplný vítěz 

získal poukaz na výběr knih dle vlastního výběru v hod-

notě 2000 Kč. Panu F. Jankovi tímto srdečně gratulujeme 

k jeho skvělému umístění, přejeme mu mnoho zdraví 

a spokojenosti a děkujeme za jeho stálou přízeň. Jen pro 

zajímavost ostatním čtenářům, pan F. Janek navštěvuje 

naši knihovnu již od roku 1965!

Během března 2012 probíhala v naší knihovně BURZA 

KNIH. Chtěla bych Vás informovat, že ji pro velký zájem 

prodlužujeme do konce dubna 2012!

V tomto měsíci, v rámci akce Březen měsíc knihy, byla 

taktéž vyhlášena amnestie na upomínky za nevrácené 

knihy v termínu. Chtěla bych na tomto místě pochválit 

některé hříšníky, kteří akci zaznamenali a využili ji tak 

k vrácení knih, které ostatní čtenáři v naší knihovně ¨již 

dlouho postrádali.

U některých z nich se dlužná částka pohybovala ve 

stokorunách. Doufám tedy, že se tito čtenáři ponaučili a 

od této chvíle si budou dávat větší pozor na termín vrá-

cení zapůjčených knih. 

K datu 21. 3. 2012 bylo uděleno 50 amnestií!

Do třetice byla v tomto měsíci vyhlášena akce „Regis-
trace nových čtenářů zdarma“. Nabídky doposud (21. 3. 

2012) využili 4 noví čtenáři, které mezi sebou vítáme!

Jako každoročně, tak i letos k nám v rámci březnových 

knihovnických lekcí přišly na návštěvu děti z mateřské 

školy. Tématem bylo slůvko HMYZ. Společně jsme si 

přečetli úryvek ze známé knihy Ondřeje Sekory Ferda 

Mravenec, zodpověděli si společně kvíz o deseti otázkách 

zaměřených na znalosti o hmyzu. Děti byly šikovné, proto 

jsme je odměnili sladkostí.

Dne 14. 3. 2012 jsme k nám do knihovny pozvali děti 

z VV kroužků paní V. Jiráskové a paní A. Kunstarové. 

Tímto jsme jim chtěli ofi ciálně poděkovat za jejich kresby, 

kterými nám krásně vyzdobily dětské oddělení. Společná 

hodina se nesla v duchu her – týmové spolupráce. Došlo 

i na sladkosti, které si tyto šikovné děti určitě zasloužily. 

V tento den v 18.00 hodin zároveň probíhalo v kulturním 

domě setkání všech zájemců o zpívání – Karaoke pod ná-

zvem „Přijďte si zazpívat“. 

Ve středu 21. 3. 2012 proběhlo další setkání „Ro-
diče čtou dětem“. Tentokráte jsme se skvěle bavili nad 

dětským pojetím divadla v podobě pohádky Perníková 

chaloupka. Děti propojení divadla a čtení, které bylo za-

stoupeno dospěláky, velmi bavilo, proto s jistotou mohu 

tvrdit, že nebylo první ani poslední. Příští „Čtení rodičů 
s dětmi“ proběhne 25. 4. 2012 opět u nás v dětském od-

dělení. Společně oslavíme čarodějnice. Rej začne v 16.00 

hod. Proto bych chtěla všechny návštěvníky vyzvat, aby 

se na tento slet čarodějnic a čarodějů dobře připravili, 

oblékli se do svých nejlepších čarodějnických šatů a včas 

přiletěli.

V dubnu se budeme na děti, rodiče a prarodiče z KVC 

Harmonie těšit 4. 4.2012 od 8.30 hodin.

V ten samý den také proběhne „Autorské čtení“ se 

dvěma spisovateli, Alexandrem Stainforthem (sága Lady 

KULTURNÍ NOVINKY NEJEN Z KNIHOVNY V DUBNU 2012

Jane) a Josefem „Pepsonem“ Snětivým, který mluvené 

slovo obohatí hrou na saxofon. Začínáme v 16.00 hodin 

v dětském oddělení naší knihovny. Těšíme se na Vaši hoj-

nou účast!

V současné době v Kurfürstově domě probíhá vý-

stavka prací dětí z MŠ. Chtěla bych proto pozvat rodiče, 

aby se přišli se svými malými výtvarníky potěšit nad jejich 

výtvory. Některé jsou obzvláště vydařené!

I pro další měsíc pro Vás mám připravené knižní no-

vinky, které obohatí náš knižní fond. Jsou jimi 4 nové díly 

Upířích deníků (Návrat, Soumrak, Osvobození a Stefa-

novy deníky) od autora L. J. Smithe.

Dále potom kniha Ladislava Špačka Deset let s Václa-

vem Havlem a třídílný světový bestseller Odkaz dračích 

jezdců (Eragon, Eldest, Brisingr) od Christophera Pao-

liniho.

Od 24. 3. je otevřena výstavní síň Kurfürstova domu 

a nabízí Vám ke shlédnutí výstavu velikonočních vajíček, 

na které můžete načerpat inspiraci a hlavně žasnout nad 

vystavovanými výtvory. Tato výstava je soutěžní, nazvali 

jsme ji Hody, hody... „O nejkrásnější velikonoční vajíčko“, 

a je pořádána ve spolupráci MAS Havlíčkův kraj. Vyhod-

nocení proběhne v rámci zahájení turistické sezony dne 

5. 5. 2012. Prosíme, sledujte plakáty na vývěskách, na-

jdete na nich  podrobnější informace týkající se hodiny 

a místa vyhlášení soutěže. V tento den bude zahájena 

i turistická sezóna v informačním centru a městském mu-

zeu spolu s vernisáží Výstavy obrazů Anežky Kunstarové 

(olejomalba, akvarel). 

Jedna z posledních informací se týká předprodeje 

vstupenek na připravované představení  ochotnického 

divadelního souboru Furiant NENÍ KOST JAKO KOST, 

v režii Anny Šauerové. Vstupenky si můžete zakoupit 

v informačním centru od 2. 4. 2012, cena vstupenky je 

80/60 Kč.

Taktéž si již od 7. 4. 2012 můžete v předprodeji na 

témže místě zakoupit vstupenky na koncert Petra Spá-

leného, během něhož vystoupí i žáci Základní umělecké 

školy J.V. Stamice Havlíčkův Brod, pobočka Přibyslav. 

Koncert proběhne  v rámci tradičních Hudebních slav-

ností.

Nelze zde v tomto článku vypsat veškeré akce, které 

KZM Přibyslav pořádá nebo se na nich podílí. A proto, 

pokud Vás kulturní dění v Přibyslavi zajímá a chcete se 

některého z připravovaných programů zúčastnit, sle-

dujte prosím kulturní přehled na zadní straně každého 

vydání Přibyslavského občasníku, kde jsou chronologicky 

zveřejňovány všechny akce, o kterých jsme se dozvěděli, 

popřípadě sledujte vývěsky.  S pozdravem a přáním tep-

lého a slunečného JARA!

Andrea Slaninová
knihovnice KZMP

S přicházejícím jarem a sluníčkem k Vám, milí čtenáři, milovníci kultury a spoluobčané, 

letí spousta zpráv, novinek a informací.

 Čtenář Kraje Vysočina – František Janek (uprostřed)

 Děti z výtvarných kroužků A. Kunstarové 
a V. Jiráskové tvoří v knihovně

 Rodiče čtou dětem – malí loutkoherci 

 Všední odpoledne v knihovně
 Loutková scéna v kulturním domě Výstava výtvarných prací dětí v knihovně
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Tradiční Pašije 
v Chotěboři
Pašije jsou divadelní hra o utrpení a smrti Ježíše 

Krista (z lat. passio utrpení). Ty, které hrajeme my 

v Chotěboři, jsou však obohaceny o scény z Ježíšova 

života (hra začíná Ježíšovým křtem, pak pokušením, 

pokračuje příběhy z Ježíšova veřejného působení – 

uzdravování, blahoslavenství, povolání učedníků, 

po poslední večeři a Golgotu). Hra nekončí smrtí, 

ale slavným Ježíšovým zmrtvýchvstáním.

Na přípravě Pašijí se technicky podílelo asi pat-

náct lidí, ale herců bylo přibližně sedmdesát. Jsou 

to zaměstnanci Občanského sdružení Benediktus, 

dobrovolníci, přátelé a samozřejmě, vzhledem 

k poslání našeho sdružení, také lidé s mentálním 

postižením. I pro ně je hra každoročně nevšedním 

zážitkem, dlouho o ní mluví. Spolupráce s nimi je 

vždy dobrá, rádi se převléknou do kostýmů a rádi 

hrají divadlo. Většinou ztvárňují davové scény, ve 

kterých je doprovází asistenti, takže vědí, co mají 

dělat. Mnohé z nich dobře známe, takže odhadne-

me i jejich možnosti a dle toho jim vybíráme role.

V letošním roce jsme hráli Pašije po sedmé. Díky 

tomu se už ustálil způsob nacvičování hry. Celou 

hru jsme natočili na playback (postupně další roky 

přitáčíme nové scény), proto stačí, když se herci se-

jdou až v den, kdy se hraje naostro, a od rána nacvi-

čují jednotlivé scény. Když jsme s Pašijemi začínali, 

snažili jsme se zkoušet víc dní předem, ale nebylo 

technicky možné, aby se setkalo všech 70 herců.

Nazkoušet celou hru a zároveň ji i zahrát v jeden 

den je velice náročné a vyžaduje to od všech zú-

častněných velké množství nasazení a trpělivosti.

Brzo ráno jsme postavili kulisy a přijel zvukař s apa-

raturou, a pak se už celý den zkoušelo. V poledne 

jsme společně jedli guláš. Místo u kaple sv. Anny, 

kde Pašije tradičně hrajeme, je nádherné. A když je 

jarní počasí alespoň trochu příznivé, prožijeme tu 

krásný den plný nevšedních zážitků.

Vyvrcholení přijde, když se se západem slunce, 

svítí-li tedy, spustí hra naostro. Každý z herců si po-

každé tento příběh vskutku hluboce prožije. Snad 

i tentokrát diváky hra oslovila se stejnou intenzi-

tou jako nás. A kdo jste nás letos nestihl navštívit 

a shlédnout naše představení, berte tento článeček 

jako pozvánku na Velikonoce 2013.

Radka Jindrová

Přijďte se 
pohoupat!
Místní ( jediná) jazzová legenda Himbeere 

Brombeere Vás zve na letní jazzové lelkování na 

farní zahradě v Přibyslavi, kde spolu oslavíme vstup 

do druhého desetiletí naší existence. Odpoledne 

Vám, kromě oslavenců, zpříjemní Orchestr ZUŠ 

Polná a kapela Teapacks. Pro děti, a nejen pro ně, 

sehraje historicko-komické představení s názvem 

Libuše slavný herec, rodák a skandalista Dominik 

Linka se svojí sličnou kolegyní z Prahy. Houpačka 

se urve z řetězu v sobotu 2. června 2012 ve 14.43 

místního času.

Jakub Šnýdl

Hlasování zastupitelstva
Napadlo mě podívat se do vyhledávače na 

internet, která města či obce poskytují svým 

občanům možnost sledovat v přímém přenosu 

jednání zastupitelstva. Mezi prvními se objevil 

Hradec Králové, Praha 5, Magistrát hlavního města 

Praha, Čelákovice, Zlín a také zpráva z roku 2009 

o tom, že na Vysočině v té době mají přímý přenos 

zastupitelstva pouze čtyři města a kraj Vysočina. 

Mezi nimi i město Přibyslav. Díky této vymoženosti 

už na jednání zastupitelstva města Přibyslav 

chodí kromě zastupitelů a úředníků pouze jeden, 

dva či tři občané, popřípadě přijdou ti, jichž se 

některý z bodů jednání přímo týká.  Přímý přenos 

zastupitelstva umožňuje širší veřejnosti účastnit se 

jednání přímo z pohodlí domova. Na jednu stranu 

je to skvělé, jednání se nepřímo mohou účastnit 

všichni uživatelé přibyslavské kabelové televize, na 

druhou zase nám zastupitelům chybí přímá reakce 

občanů při našem jednání. Také vždy v televizi není 

dobře vidět to, jak hlasují jednotliví zastupitelé 

při schvalování usnesení. Občané se následně 

mohou dostat pouze k souhrnným údajům – kolik 

zastupitelů bylo pro, kolik proti a kolik se zdrženo 

hlasování. Má-li někdo zájem zjistit, jak jednotliví 

zastupitelé za volební uskupení „Nezávislí pro 

Přibyslav“ hlasovali v jednotlivých bodech, může si 

tuto informaci od dubna 2012 zjistit na stránkách 

www.lepsipribyslav.cz. 

Marie Křesťanová
zastupitelka

Filmový klub 
Přibyslav zakončí 
sezónu 14. dubna
V sobotu 14. dubna 2012 se bude konat poslední 

Filmový klub Přibyslav sezóny 2011 / 2012. Jako 

vždy bude na programu promítání fi lmu a násled-

ně koncert kapely. Íránský fi lm Rozchod Nadera 

a Simin představuje současný Írán takový, jaký 

doopravdy je. Ne takový, jak ho prezentují média. 

Manželské drama ukazuje, jak fatálně mohou být 

lidské osudy a rodinné vztahy ovlivněny společen-

skými předsudky a přísným právním systémem. 

Film v tomto roce obdržel Oscara za nejlepší zahra-

niční fi lm.

The Eclipse je jméno kapely, která do Přibyslavi 

přiveze výbušnou směs klasické hudby a metalu. 

Smyčcové trio hudebníků z Brna se hlásí k čes-

kým skladatelům vážné hudby i k odkazu fi nské 

skupiny Apocalyptica. Můžete se těšit na strhující 

hudební zážitek. Více informací naleznete na www.

fkpribyslav.cz nebo na plakátku v tomto čísle Přiby-

slavského občasníku. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Jakub Šnýdl                                                                                                                                    
Filmový klub Přibyslav

Slovo hejtmana
(pro města a obce na duben 2012)

Jarní úklid Vysočiny
Jakmile skončí zima, nastává čas na pořád-
ný úklid. Začátek jara je tedy ideální dobou 
pro změnu a očistu. Kraj Vysočina pravidelně 
v tuto roční dobu vyhlašuje dobrovolnou „úkli-
dovou akci“ Čistá Vysočina. V termínu od 13. 
do 20. dubna se tisíce spoluobčanů stanou dobro-
volníky a v pracovních rukavicích začnou čistit okolí 
svých domovů, oblíbených stezek, koryt řek, parků. 
Budou vidět všude. Důvody, které nás – veřejnost 
vedou k jarnímu úklidu, mohou být různé. Poskytují 
nám radost z přírody, zábavu a některým i aktivní 
odpočinek. Někteří už nemají sílu dívat se, jak se 
příroda v jejich okolí mění ve skládku. V loňském 
roce se do akce zapojilo 17 tisíc účastníků a bylo 
sebráno 84 tun odpadků. Plné pytle roztříděných 
odpadků míří na skládku nebo k dalšímu zpracová-
ní a všichni mají radost z toho, že udělali něco pro 
přírodu i ostatní lidi.

Hlavním přínosem celé kampaně Čistá Vysoči-
na je však fakt, že posiluje zodpovědnost každého 
z nás za stav našeho životního prostředí, což přiná-
ší velký význam zejména u dětské populace, která 
si pomocí takovýchto akcí formuje pohled na pří-
rodu a dotváří jejich hodnotové žebříčky. Chce se 
mi věřit, že příští generace ovlivňované současnou 
masivní environmentální výchovou budou k ochra-
ně životního prostředí přistupovat komplexněji, to 
znamená, nebudou se zbavovat pokoutně odpadu 
a akce Čistá Vysočina bude moci hrdě zaniknout.
Lidé si mohou sami určit, kde přesně budou od-
padky na území Kraje Vysočina sbírat. Důležité ale 
je, aby dali organizátorům vědět, kde pytle s od-
padem nechali, pak je spolupracovníci z Krajské 
správy a údržby silnic Vysočiny mohou odvézt. Více 
informací o aktivitě Čistá Vysočina je k dispozici na 
www.kr-vysocina.cz/cistavysocina.

Děkujeme všem, kteří se k nám připojí a pomohou 
ke zkrášlení prostředí, ve kterém společně žijeme.

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina
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Florbalová sezóna 2011–2012 se blíží ke svému závěru. 
Čekají nás poslední zápasy, turnaje a poté příprava na 
novou sezónu.

Výsledky v mužských kategoriích na první pohled 
nevypadají dobře, ale je třeba říci, že sestava družstva 
A byla a je poznamenána řadou zranění. To ovlivnilo 
a stále ovlivňuje výkonost celého družstva. Absence 
několika důležitých hráčů značně postihla výsledky ve 
velké konkurenci nejvyšší krajské soutěže (3. liga = kraj 
Vysočina + Jihočeský kraj). Přesto se povedlo získat 
velmi cenné zkušenosti, které se budou hodit v příštích 
ročnících. V družstvu B nastupovali většinou velmi 
mladí hráči, kteří teprve sbírají zkušenosti ve fl orbalu 
dospělých. V průběhu sezóny je vidět zlepšení, i když 
se to ještě neprojevilo na výsledcích. Důležité je získat 
zkušenosti do budoucna.

V dětských kategoriích jsme byli podstatně úspěšnější. 
Obě družstva mladších žáků (roč. 1999 a 2000) si na 
svých turnajích vyzkoušela výhry i prohry. Většinou se 
však žáci umisťovali na předních pozicích. Mladší žáci 
nemají dlouhodobou tabulku, vyhodnocují se pouze 
jednotlivé turnaje, ale dle četnosti umístění na předních 
místech jednotlivých turnajů patří naše družstva 
k nejúspěšnějším v celém kraji Vysočina.

Naše družstvo elévů (roč. 2001 a 2002) sice nehraje 
žádnou ofi ciální soutěž, přesto jsme absolvovali skoro 
celou otevřenou Ligu Vysočiny elévů. Systém hodnocení 

je stejný jako u mladších žáků, vyhodnocují se jednotlivé 
turnaje bez dlouhodobé tabulky. I zde naše děti byly 
výrazně vidět a pravidelně se umisťovaly na předních 
pozicích. Byli jsme rovnocenným soupeřem i pro favority 
soutěže a ostatní s námi museli počítat jako s velmi 
silným soupeřem.

Kategorie nejmladších (přípravka roč. 2003 a ml.) 
nemá žádnou ofi ciální ani neofi ciální soutěž. I klubů, 
které pracují s tak mladými hráči, je velmi málo. Hráči 
této kategorie často doplňují družstvo elévů na jejich 
turnajích, a tak sbírají zkušenosti a učí se od starších 
spoluhráčů. Přesto se nám pro ně podařilo připravit 
jeden samostatný miniturnaj v Pelhřimově, kde vybojovali 
krásné druhé místo a získali vytouženou sladkou odměnu. 
Další akce pro ně připravujeme i přes velkou časovou 
náročnost ofi ciálních soutěží.

Všechny výsledky, tabulky soutěží, tabulky individuálních 
hodnocení a další podrobnosti naleznete na našem webu:

www.skjuvenispribyslav.cz
 
Závěrem bychom Vás rádi pozvali na POSLEDNÍ 

TURNAJ MLADŠÍCH ŽÁKŮ této sezóny – 29. 4. 2012 
SH PŘIBYSLAV, OD 09:00 DO 14:00

Program najdete na našem webu.

Za SK JUVENIS PŘIBYSLAV B. Loubek

PŘIBYSLAVSKÝ FLORBAL 2011–2012CO NOVÉHO VE 
VOLEJBALU
Výsledky – volejbal muži: 
03. 03. 2012 SK Jihlava – Sokol Přibyslav 
 2 : 3 a 3 : 1
10. 03. 2012 Jiskra Havlíčkův Brod – Sokol Přibyslav 
 1 : 3 a 2 : 3

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

Utkání s Jihlavou se hrála v hale v Novém Rychnově. Po-
měrně rychle jsme prohrávali už 2:0, ale dokázali jsme 
se vzpamatovat a postupně obrátili vývoj zápasu na 3:2! 
v náš prospěch.

Odveta se lámala ve třetím setu, který jsme ztratili 
30:28 a Jihlavští nás už udolali 3:1. 

A přišlo derby s Havlíčkovým Brodem tamtéž. Po jed-
nom z nejlepších výkonů celého mužstva jsme se radovali 
dvakrát. Oba zápasy odehráli tito hráči: na bloku Nejedlý 
a Stejskal L., na smeči Pátek, na univerzálu Čermák, na 
liberu Stejskal P. a na nahrávce Kerbr J. Na smeči hrál 
první zápas Kerbr Z. a druhý Simek.

I. zápas 1: 3 (-24, 20, -22, -24) a II. zápas 2 : 3 (27, -17, 
-16, 22, -13).

Dne 24. 03. končila halová sezóna doma se Slavojem 
Pacov.

Výsledky – volejbal ženy:
10. 03. 2012 Slavoj Polná – Sokol Přibyslav  
 3 : 1  a 3 : 1
16. 03. 2012 Jiskra Havlíčkův Brod – Sokol Přibyslav 
 3 : 0 a 3 : 0

Tabulka: 1. Havl.Brod, 2. Humpolec, 3. Polná, 4. Třebíč, 
5. Pelhřimov, 6. Světlá n./Sáz, 7. Ždírec n/D.,  8. Přiby-
slav, 9. Náměšt n/O., 10. Žďár n/S.
 
V Polné neudělaly přibyslavské volejbalistky vůbec špat-
ný dojem, avšak na vítězství to nestačilo. Lídr soutěže, 
hráčky brodské Jiskry, byl nad jejich síly. 
Dne 24. 03. hostilo na závěr družstvo Sklo Bohemia Svět-
lá n/S.

za oddíl volejbalu Jiří Kerbr

Známý biotronik 
bude v Havlíčkově 
Brodě
Známý biotronik Tomáš Pfeiff er přijede ve středu 

25. 4. do Havlíčkova Brodu, aby zde hovořil o zají-

mavých tématech. Bude přednášet v 18.00 hodin ve 
Staré radnici, Havlíčkovo náměstí 87. Vstupné je 

dobrovolné. Přijít může každý, kdo má zájem, koho 

oslovuje životní fi lozofi e a chce se dozvědět více, než 

jej učili ve škole. Jsou to otázky osudu, smyslu života, 

nauka o vznikání, tedy celkově otázky fi lozofi e bytí. 
Lidé se mohou ptát na to, co je zajímá, jsou jim před-

kládány názory, které si oni potom sami svobodně 

zpracují. T. Pfeiff er odpovídá na dotazy návštěvníků, 

které jsou mimo jiné i součástí emočního či fi lozofi c-

kého vzdělávání. Okruh otázek je velmi široký. Na 

závěr je biotronické působení formou rozloučení. 

O zaslání této zprávy do Přibyslavského občasníku 

mě požádali místní příznivci.  

Karel Vasiliev
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DATUM DEN KDE ZAČÁTEK KDO

SK
U

PI
N

A ODJEZD 
z Přibyslavi

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 2012PŘIBYSLAVSKÝ 
DVANÁCTIBOJ 2012
V neděli 26. února se v přibyslavské sokolovně uskutečnila první disciplina 

letošního dvanáctiboje – silový trojboj. Muži soutěžili v tlaku v lehu (benchpress) 

se 60 % tělesné hmotnosti, shybech na hrazdě a disciplíně sed-leh za 1,5 min, ženy 

v tlaku v lehu (benchpress) se 40 % tělesné hmotnosti, bicepsovém zdvihu s 25 % 

tělesné hmotnosti a sed-lehu za 1,5 min. Soutěže v silovém trojboji se tentokrát 

zúčastnilo celkem 8 závodníků, kteří podávali v průběhu jednotlivých částí závodu 

výborné výkony. 

PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2012
  – SILOVÝ TROJBOJ – VÝSLEDKOVÁ LISTINA

Muži 
  Tlak v lehu Sed-leh Shyby CELKOVĚ

Příjmení Jméno poč. 

op.

body poč. 

op.

body poč. 

op.

body souč. 

bodů

body 

celk.

pořadí

Moštěk Josef 51 100,00 86 100,00 20 100,00 300,00 100,00 1

Plachta Marek 34 66,67 72 83,72 18 90,00 240,39 80,13 2

Havlíček Roman 36 70,59 44 51,16 17 85,00 206,75 68,92 3

Kubát Jiří 32 62,75 62 72,09 11 55,00 189,84 63,28 4

Holcman František 22 43,14 49 56,98 9 45,00 145,11 48,37 5

Vábek st. Jaroslav 9 17,65 50 58,14 8 40,00 115,79 38,60 6

Vacek Martin 15 29,41 45 52,33 6 30,00 111,74 37,25 7

Ženy
  Tlak v lehu Sed-leh Zdvihy CELKOVĚ
Příjmení Jméno poč. 

op.

body poč. 

op.

body poč. 

op.

body souč. 

bodů

body 

celk.

pořadí

Doležalová Michala 10 100,00 40 100,00 22 100,00 300,00 100,00 1

Dvojice
Příjmení body pořadí

Vacek, 

Doležalová

137,25 1

Ing. Josef Moštěk

SZMP informuje
Sportovní hala                                                                                                                                        
Ve sportovní hale téměř končí další zimní sezóna, kdy je zatím hodně využívána hala 
v týdnu školou do 16 hodin a potom veřejností většinou do 21.30 hodin. O víkendech 
je hala v provozu od rána do večera. První březnový víkend jsme pořádali první tur-
naj ve frisbee v Přibyslavi. O jarních prázdninách byl proveden úklid většího rozsahu 
s opravou osvětlení ze zapůjčeného lešení, protože naše je krátké a méně pevné. Dále 
jsme odstranili ve vestibulu a na krátkých stěnách u hrací plochy z cihel pomocí che-
mické látky nepůsobivé fl eky (mapy).

Koupaliště 
Na koupališti budou obnoveny nátěry dřevěných desek, zábradlí a drobné opravy. 
K vyčištění a napouštění dojde v průběhu května.

Sportovní areál 
Sportovní areál je možno využívat po dohodě se zaměstnanci SZMP. I přes složité zimní 
počasí jsme se snažili udržet na slušné úrovni možnost celoročního využívání běžecké 
dráhy a hrací plochy. V jarních měsících budeme pokračovat v práci na chybějící dlažbě 
u laviček. Je reklamován povrch hrací plochy a dlažby před skladem. Je znepokojujícím 
faktem, že návštěvníci nešetrným způsobem uvolňují ochranou síť a upevněné branky.

Cyklostezka
Po zahájení provozu jsme provedli úklid většího rozsahu a dále dbáme o průběžný 
úklid celého úseku, kde se opět množí menší i větší odpadky.

Lyžařské stopy
Dvě lyžařské stopy jsme se v  zimě snažili udržovat na trase cyklostezky, ale ani jeden 
ze tří pokusů se nezdařil pro nedostatek sněhu.

Dětská hřiště
Na dětském hřišti v Ronovské ulici byla odstraněna nevyhovují skluzavka a proveden 
celkový úklid, hlavně odstranění rozbitých lahví od alkoholu. Na dětském hřišti u haly 
budou dokončeny nátěry a zavěšen nový žebřík a provazová stěna.

Zdeněk Matějka SZM Přibyslav
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Odpověď – ještě 
jednou sportovní hala
1. Bylo by vhodnější zjistit, jaká je teplota při užívání, než jen 

laborovat s teplotou nastavenou. Zvýšený odběr? Takový 
pisoárový splachovač má spotřebu vody kolem 6 litrů za 
minutu x 4 sprchy je zvýšený odběr vody? Zřejmě ano 

2. Skutečně jsme spolu nemluvili, v době našeho využívání 
SH jsem vás tam ještě neviděl. Tyto skutečnosti mi byly 
sděleny jiným zaměstnancem, který mi to takto vysvětlil. 

3. Veřejně vyvěšen je maximálně druhý měsíc, kdy vám bylo 
nařízeno, aby byl skutečně na veřejně viditelném místě 
a nikoliv v místnosti správce.  Pokud je povrch tak zne-
čišťován, je tedy nutné nezametat na sucho (kdy jen víříte 
prach), ale vytírat denně. Z vlastní zkušenosti vám dopo-
ručím velmi jednoduchý a rychlý trik. 1 m široké koště, 2x 
hadr na podlahu, 2 x kbelík (na každou stranu palubovky 
po 1 ks) na postup už přijde každý, ale pro jistotu, namo-
čit, vyždímat, položit na koště a chůzí tlačit koště před se-
bou k protějšímu kbelíku, postup se stále opakuje. Práce 
na 15 minut. Za dalších 15 min je palubovka použitelná.

4. Nenajdete ve svém rozpočtu 5 tis. na takovouto opravu? 
Co nějaký fond oprav? Nemáte? Od roku 2007 se vám 
nepodařilo naspořit tuto částku? Trochu úsměvné, ne? 

5. Tyto ventily jsou při nastavení v pozici 3 naprosto chlad-
né. Zřejmě nemáte záznam o měření těchto teplot.

6. Nový velmi praktický kohoutek. V hale je jediné místo, 
kde je možné si natočit studenou vodu do bidonu, a to 
je toto jediné, avšak do tak mělkého umyvadla s kombi-
nací s tímto novým kohoutkem není možné vložit bidon. 

7. Nevidím jediný důvod, proč by se nemohlo opravit v jiný 
termín. Opravy mohou přeci být provedeny po užívání 
SH (noční hodiny). Je nemožné čekat na jarní prázdniny. 

8. Jak výstižná odpověď 4 a ostatní. 
9. V nedodržení pronajaté doby je možné, že je překro-

čen stanovený limit 20 minut na opuštění haly, nikoliv 
čas na palubovce, kde další sportující není omezen. Při 
takovém čas. limitu se stává, že některý jedinec zůsta-
ne v šatně déle.

Zřejmě nedopatřením jste zapomněl odpovědět na zbylé 
otázky: 
Jaké jsou měsíční mzdové náklady SZ?
Jaké jsou skutečné měsíční náklady na energie? (i zde 

uveďte pouze roční souhrn)
Ještě bych položil doplňující otázku. Jaká je roční částka 

vybraná na nájemném?
Na otázku mzdových nákladů nepožaduji uvádět jednot-

livé mzdy každého ze zaměstnanců, což by bylo určitě 
i v rozporu s ochrannou osobních údajů, proto pro-
sím, uveďte pouze roční mzdové náklady (tj. souhrn 
super hrubých mezd za rok 2011).

Je „úsměvné“, že místo plánu oprav uvádíte pouze chyby, 
které jste za 5 let neodstranil. 

Zdeněk Nejedlý ml. 
Upozornění: Další příspěvky na toto téma nebudou na 
základě schválených „Pravidel vydávání Přibyslavského 
občasníku“ již na stránkách PO zveřejňovány.                                                                                   

redakční rada

Rozpis jarních 
zápasů TJ Keřkov
TJ Keřkov vás zve na jarní boje ve III. a IV. třídě 

havlíčkobrodského okresu. A-tým si v podzimní 

části sezony vydobyl šesté místo s bilancí 6 výher, 

1 remízy a 6 porážek. Stalo se tak hlavně díky do-

mácím zápasům, ze kterých pouze v jednom přípa-

dě nevyšel vítězně. Tyto výsledky jsou tedy nejlepší 

pozvánkou na domácí zápasy. B-tým se bude snažit 

vylepšit si svoji dvanáctou pozici ve IV. třídě. 

za TJ Keřkov Milan Zvolánek

Uzávěrka příštího čísla
20. 4. do 12.00 hod.

PEDIKÚRA 
V POHODLÍ 
VAŠEHO 
DOMOVA
Dopřejte si kvalitní 
pedikúru či jinou službu
v klidu Vašeho domova.
Přibyslav a okolí
Jaitnerová Andrea    

mob. 733 151 826
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Dárkové zboží

– nabízím veškeré natěračské a malířské 
práce

– dekorativní úpravy stěn – tapety, 
– nátěry fasád RD
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VZP – Pojď te k nám, 
máme vám co nabídnout

Víte, co všechno můžete získat od své zdravotní pojišťovny? 
 až 1 500 Kč na jakoukoli pohybovou aktivitu a očkování (program Zdravý život)

 500 Kč příspěvek pro vaše dítě na jakékoli očkování nebo fi xní rovnátka 

 (program Zdravá rodina)

 500 Kč příspěvek pro vaše dítě na očkování proti rotavirům 

 (program Chraňte své dítě, my vás podpoříme)

 úsporu peněz při nákupu zboží a služeb u velké řady partnerů 

 v Klubu pevného zdraví (více na stránkách Klubu pevného zdraví www.vzp.cz/kpz) 

 úsporu až 800 Kč při nákupu očkovacích látek proti klíšťové encefalitidě 

 (program Jedna dávka zdarma)

 léčebně-ozdravný pobyt Mořský koník s fi nančním příspěvkem 

 (program Mořský koník)

 až 3 600 Kč na nákup potravin bez lepku (program Bezlepková dieta)

Těšíme se na vás na některém z našich 
klientských pracovišť! 
Najdete nás na 13 místech v kraji Vysočina
www.vzp.cz/vysocina

Jihlava, Telč
Havlíčkův Brod
Pelhřimov, Humpolec, Pacov
Třebíč, Moravské Budějovice
Nové Město na Moravě, Žďár na Sázavou, Velké Meziříčí, 
Velká Bíteš, Bystřice nad Pernštejnem

Naberte správný 
směr

ZMĚNA ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY JE VOLBOU KAŽDÉHO 
Z NÁS. NOVELA ZÁKONA UMOŽŇUJE ZMĚNU JEN JEDNOU
ZA ROK A KAŽDÝ PODPIS JE OKAMŽITĚ PLATNÝ A NEDÁ 
SE VZÍT ZPĚT. NEŽ PODEPÍŠETE JAKÝKOLIV DOKUMENT, 
INFORMUJTE SE NEJDŘÍVE U SVÉHO OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE, 
MÁ-LI SMLOUVU S NABÍZENOU ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU.
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ZEMNÍ PRÁCEZEMNÍ PRÁCE KOMUNÁLNÍKOMUNÁLNÍ
AUTODOPRAVAAUTODOPRAVA SLUŽBYSLUŽBY
PETR KŘESŤAN, U LESA 717, 582 22 PŘIBYSLAV

tel. 733 716 879
PETR KŘESŤAN, U LESA 717, 582 22 PŘIBYSLAV
tel. 733 716 879, IČ: 63558793, DIČ: 7011062971

TAKEUSCHI TB035

minibagr 3,2 tuny   

na gumových pásech   

PROFIL ČINNOSTI

- úpravy terénů před stavbou a po dokončení stavby
- výkopy základů
- výkopové a zahrnovací práce
- čištění vodních toků, pročišťování příkopů podél komunikací
- dovoz stavebních materiálů (písku, štěrku, kamení)
- odvoz zeminy, sutí
- ostatní činnost – komunální práce, sečení trávy

ROZŠÍŘENÍ ČINNOSTI O SEČENÍ 
SOUKROMÝCH, VEŘEJNÝCH I PRŮMYSLOVÝCH 

TRAVNATÝCH PLOCH

Sečení provádím zahradním traktorem MTD, 
záběr 102 cm a křovinořezem

TATRA 815  6X6

nosnost 12 tun

podvozek na UNC 5 tun
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Sbor dobrovolných hasi  a výjezdová jednotka 
m sta P ibyslavi 

po ádá u p íležitosti svátku Svatého Floriána 
 

Den otev ených dve í 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
sobota 12. kv tna 2012 od  9.00 do 11. 00 hodin 
 

Prohlídka hasi ské  techniky 
 

Ob ané mají možnost si prohlédnout hasi skou techniku i zázemí hasi ské 
stanice , která b žn  není ve ejnosti p ístupná. 

P islíbena je  ú ast posádky Zdravotnické záchranné služby s vozidlem. 
Praktická ukázka zásahu u dopravní nehody. Pro d ti drobné dárky, pro dosp lé 
malé ob erstvení.  

 
Na Vaši návšt vu se t ší  hasi i P ibyslav. 

 
 
 

NA UKÁZKU JARNÍHO ŘEZU 
OVOCNÝCH DŘEVIN

v úterý 3. dubna 2012 od 14.30 h. 
na školní zahradě

Žáci a učitelé ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod, 
pobočka Přibyslav, 

Vás srdečně zvou na 

KONCERT ŽÁKŮ,
 který se bude konat

 ve čtvrtek 3. května 2012 v 16.00 hodin 
v sále Kulturního domu Přibyslav

a MO ČSZ Přibyslav
srdečně zvou přibyslavskou veřejnost 
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FOTORUBR IK A: PŘ IŠLO JARO DO PŘ IBYSL AVI
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duben 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

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

Přibyslavské kulturní jaro 2012- 
Hudební slavnosti – Koncert PETR SPÁLENÝ, APOLLO - 
BAND a žáci ZUŠ J. V. Stamice Havl. Brod, pobočka 
Přibyslav
Výstava obrazů Anežky Kunstarové (olejomalba, akvarel)- 
Zahájení turistické sezóny v ICMM- 
Vyhodnocení soutěže „O nejkrásnější vajíčko“- 
Soutěž ve zpěvu – Karaoke- 
Divadelní představení DDS Sluníčko- 

KZMP pro vás připravuje na květen

od 1. dubna 2012 Burza knih – nákup až se 100 % slevou Kurfürstův dům  KZMP- 
1. dubna 2012 v 15.30 h. Fotbal  A – Přibyslav: Štoky fotbalové hřiště   SK Přibyslav- 
od 2. do 20. dubna 2012 Výstavy Hody,hody… „O nejkrásnější vajíčko..“ Kurfürstův dům   KZMP, MAS Havlíčkův kraj- 
od 2. dubna 2012 Výstava fotografi í Hair style kulturní dům  L.Králová,D-Photo.cz,KZMP- 
od 2. dubna 2012 Přistavení kontejnerů na bioodpad  – dle rozpisu  určená stanoviště  Mě Ú - 
od 2. dubna 2012  Výstava dětí z MŠ  Kurfürstův dům  mateřská škola, KZMP- 
od 2. dubna 2012 Předprodej „Není Kost jako kost“ – divadlo Kurfürstův dům  DS Furiant, KZMP- 
od 2. do 10. dubna 2012 Velikonoční výstava městský úřad  KS Pohoda, ZŠ Otakárek- 
3. dubna 2012 od 14.30 h. Ukázka jarního řezu ovocných dřevin školní zahrada  ZŠ, MO ČSZ- 
4. dubna 2012 v 8.30 h. V knihovně si můžeme i hrát Kurfürstův dům  KZMP, KVC Harmonie- 
4. dubna 2012 v 16.00 h. A. čtení A. Stainfortha a J. „Pepsona“Snětivého Kurfürstův dům  KZMP- 
5. dubna 2012 ve 14.30 h. Velikonoční besídka – pro členy SPCCH kulturní dům  SPCCH ČR – ZO, KZMP- 
5. dubna 2012 v 18.00 h. Zelený čtvrtek – mše svatá farní kostel  římskokatolická farnost- 
6. dubna 2012 v 18.00 h. Velkopáteční obřady farní kostel  římskokatolická farnost- 
od 6.(20.00) do 7. dubna(16.00) 2012 Zpřístupněný Boží hrob farní kostel  římskokatolická farnost- 
7. dubna 2012 od 8.00 h. Velikonoční fl orbalový turnaj sportovní hala  SK Juvenis, SZMP - 
7. dubna 2012 ve 20.00 h. Bílá sobota - Velikonoční vigilie farní kostel  římskokatolická farnost- 
8. dubna 2012 v 8.00 h. a v 9.30 h. Hod Boží velikonoční-Zmrtvýchvstání Páně farní kostel  římskokatolická farnost- 
8. dubna 2012 v 15.30 h. Fotbal A – Přibyslav: Pohled fotbalové hřiště  SK Přibyslav- 
9. dubna 2012 v 8.00 h. a v 9.30 h. Pondělí velikonoční – mše svatá farní kostel  římskokatolická farnost- 
od 10. dubna 2012 Předprodej HS Petr Spálený, Apollo BAND, ZUŠ Kurfürstův dům  KZMP- 
10. dubna 2012 ve 13.30 h Za krásami jarní přírody – výlet před budovou ZŠ  Otakárek, základní škola  - 
13. dubna 2012 Schůzka červenokřižáčků – členů ČČK místo neurčeno  MS ČČK Přibyslav- 
14. dubna 2012 od 8.00 do 12.15 Povinné očkování psů městské části  Mě Ú- 
14. dubna 2012 v 15.00 h. Fotbal D – Přibyslav: Tis fotbalové hřiště  SK Přibyslav- 
14. dubna 2012 v 19.30 h. FK- Rozchod Nadera a Simin/fi lm;- 
 The Eclipse Brno/ koncert kulturní dům  FK, KZMP
15. dubna 2012 v 15.30 h. Fotbal B – Přibyslav : Jeřišno fotbalové hřiště  SK Přibyslav  - 
16. dubna 2012  Burza - příjem věcí pro prodej Starý špitál  KVC Harmonie- 
19. dubna 2012 od  15.00 do 17.00 h. Burza – prodej Starý špitál  KVC Harmonie- 
19. dubna 2012 v 18.00 h. Předpremiéra - Není Kost jako kost – divadlo kulturní dům  DS Furiant, KZMP, MAS Havlíčkův kraj- 
19. dubna 2012 od 19.00 do 20.00 h. on-line chat s místostarostou města internet  Mě Ú- 
20. dubna 2012 od 9.00 do 14.00 h. Burza – prodej Starý špitál  KVC Harmonie- 
20. dubna 2012 v 19.00 h. Premiéra – Není Kost jako kost – divadlo kulturní dům  DS Furiant, KZMP, MAS Havlíčkův kraj- 
21. dubna 2012 od 9.00 do 10. 00 h. Povinné očkování psů   za radnicí v Přibyslavi Mě Ú- 
21. dubna 2012 v 9.00 h. Fotbal Ž-A – Přibyslav : Polná fotbalové hřiště  SK Přibyslav- 
21. dubna 2012 od 9.30 h. Přibyslavský pantofl íček – taneční soutěž sportovní hala  ŠD a ŠK při ZŠ, SZMP- 
21. dubna 2012 v 10.00 h. Jak se dělá zahradní jezírko? školní zahrada  Otakárek, ZŠ Přibyslav- 
21. dubna 2012 od 10.00 do 16.00 h. Den země školní zahrada  Otakárek, základní škola - 
21. dubna 2012 v 11.00 h. Sázavská vodní rally-otvírání řeky most v Sázavě u  Žďáru n. S.    Junák-středisko Goliath- 
21. dubna 2012 od 13.00 do 17.00 h. Konference posázavských vodníků Ostrůvek v Poříčí  Junák-středisko Goliath- 
21 dubna 2012 ve 14.00 a 15.30 h. Jak Kašpárek se Šmidrou … loutková pohádka kulturní dům  DS Pimprlata, KZMP- 
21. dubna 2012 v 18.00 h. Repríza - Není Kost jako kost – divadlo kulturní dům  DS Furiant, KZMP, MAS Havlíčkův kraj- 
22. dubna 2012 ve 13.00 h. Harmoniky v Utíně kulturní dům Utín  OV Utín- 
22. dubna 2012 v 16.00 h. Fotbal A – Přibyslav :  Pelhřimov B fotbalové hřiště  SK Přibyslav- 
23. dubna 2012  Burza – výdej věcí a peněz Starý špitál  KVC Harmonie- 
25. dubna 2012 v 16.00 h. Rodiče čtou dětem- čarodějnický rej Kurfürstův dům  KZMP- 
25. dubna 2012 v 16.00 h. Karaoke-Zpíváme si pro radost kulturní dům  KZMP- 
27. dubna 2012 od 13.00 do 16.00 h. Zápis dětí do MŠ Přibyslav budova MŠ  mateřská škola- 
27. dubna 2012 v 19.00 h.  Repríza - Není Kost jako kost – divadlo kulturní dům                             DS Furiant, KZMP, MAS Havlíčkův kraj- 
28. dubna 2012 v  15.00 h. Fotbal D – Přibyslav: Jiřice fotbalové hřiště  SK Přibyslav- 
28. dubna 2012 v 18.00 h. Repríza - Není Kost jako kost – divadlo kulturní dům  DS Furiant, KZMP, MAS Havlíčkův kraj- 
29. dubna 2012 od 9.00 do 14.00 h. Florbal - mladší žáci sportovní hala   SK Juvenis, SZMP- 
29. dubna 2012 v 16.00 h. Fotbal B – Přibyslav: Lipnice fotbalové hřiště  SK Přibyslav- 
 3. května 2012 v 16.00 h. Koncert žáků ZUŠ, pobočka Přibyslav kulturní dům  ZUŠ, KZMP- 
 5. května 2012 Zahájení Přibyslavského kulturního jara Kurfürstův dům  KZMP   - 

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


