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Období hojnosti skončilo
S letošním rokem vstoupilo město Přibyslav do dvou investic, které zásadním způ-

sobem ovlivní hospodaření města i možnosti oprav a investic jak ve městě samot-

ném, tak i v integrovaných obcích. Stavba prvních dvou etap školy spolkne bezmála 

šedesát milionů korun, rekonstrukce školky v Tyršově ulici by měla obnášet zhruba 

desetinu této částky. 

Město Přibyslav se tak dostalo do situace, kdy je fi nančně prakticky nemožné 

rea lizovat všechny již započaté či vyprojektované stavby, na něž čekají občané 

v různých částech Přibyslavi a v jednotlivých obcích. V Přibyslavi se to týká napří-

klad dokončení povrchů druhé etapy lokality „Pod Bramborárnou“, Seifertovy ulice, 

rekonstrukcí ulic Na Vyhlídce a Filipova, Zahradní, Malinského, Hasičské a U Trati. 

Zároveň již existuje poptávka po parcelách pro výstavbu v lokalitě „Pod Osivou“. 

To jsou jen některé z těch zásadnějších problémů, které se týkají Přibyslavi samotné.

Zároveň zde existuje z minulosti velký defi cit v jednotlivých místních částech. Ten 

se už projevuje několika havarijními stavy, které musí město Přibyslav řešit v tomto 

období. Jedná se o havárii mostu v Ronově nad Sázavou, podemletou silnici v Poříčí 

a opravu hráze rybníka v Dolní Jablonné. Tyto havárie bude muset město Přibyslav 

řešit a fi nancovat ihned v letech 2012 a 2013, od vypracování projektové dokumen-

tace až po realizaci. Vzhledem ke stavu majetku v jednotlivých obcích je pravděpo-

dobné, že toto nejsou havárie poslední.

Je třeba dodat, že větší část integrovaných obcí dnes nepotřebuje dílčí opravy 

komunikací, ale zásadní rekonstrukce, které budou řešit komplexní stav obce, 

v mnoha případech počínaje (bohužel) opatřeními vedoucími k omezení vlivu 

povrchových vod, které se do obcí dostávají z přilehlých zemědělských pozemků. 

Pak musí následovat řešení odpadních vod s povrchů komunikací v obcích, kde 

většinou fungují kanalizace budované zemědělskými družstvy či v akcích Z, jejichž 

stav je v jednotlivých obcích různý. V tomto směru je asi nejhorší situace ve Hřištích, 

kde by mělo v letošním roce dojít k zahájení pozemkových úprav (V současné době 

jsou pozemkové úpravy ve Hřištích blokovány účinností nového zákona o zadávání 

veřejných zakázek. Tento stále nemá – k 20. 4. – prováděcí předpisy a blokuje tak 

i další výběrová řízení.), a zároveň by mělo město v letošním roce provést zjištění 

stavu místní kanalizace.

Přes tyto skutečnosti chci konstatovat, že nejsem příznivcem řešení těchto 

problémů dalšími úvěry. Je pravděpodobné, že se půjčce za účelem fi nancování 

rekonstrukce základní školy nevyhneme, ale chci deklarovat, že v této chvíli, kdy 

splácíme půjčky z minulosti, nelze urychlit řešení všech těchto závažných problémů 

rozsáhlejšími půjčkami. Musíme se v tomto snažit plně využít možností svých vlast-

ních zdrojů a příjmů.

Martin Kamarád, místostarosta města

Dubnové poznámky
Ke konci března 2012 skončil dohodou pracovní poměr s vedoucím skládky 

v Ronově nad Sázavou. Děkuji panu Josefu Zábranovi za dlouhodobou práci pro 

město Přibyslav, za dobrou péči o skládku, za jeho nesporný přínos a přeji mu vše 

dobré v dalším životě.

Město Přibyslav zastavilo práce na rekonstrukci a dostavbě Základní školy Přiby-

slav. Po úspěšném začátku došlo ke komplikacím mezi projektanty a dodavatelem. 

Do vyjasnění bylo lépe dočasně stavbu zastavit. V době, kdy vyjde toto číslo Přiby-

slavského občasníku by měly být komplikace vyřešeny.

U věže je opět čilý stavební ruch. V současnosti se předělává dlažba uvnitř věže 

a před ní tak, aby vznikl bezbariérový přístup do areálu kostela. Město provádí tyto 

úpravy na vlastním majetku. Vylepší se jimi možnost pohybu pro tělesně postižené, 

pro děti na kočárcích apod. Věřím, že občané tuto drobnou stavbu ocení. Nyní se 

připravuje oprava stěn věže. Stavba by měla začít v červnu.

Na našem hřbitově se také chystají úpravy. Je vypracován projekt na rekonstrukci 

centrálního chodníku, který spojí hlavní bránu (z Havlíčkovy ulice) s centrálním 

křížem a s bránou k Dobré. Současně se připravuje projekt regenerace zeleně, 

zejména stromů. Hřbitov slouží nejen městu, ale i širokému okolí. Po opravě 

márnice, zřízení WC, částečné opravě plotu, osazení nové branky musí město 

v dohledné době přikročit i k investici do cest. Bude záležet na zastupitelstvu města, 

kdy se úpravy zrealizují. Hřbitov je nutně potřebuje.

Na historickém mostu v Ronově nad Sázavou, po zřícení části středního ob-

louku, byla snížena nosnost na 2,5 tuny a rychlost na 15 km/hod. Statik tak umožnil 

přejezd pouze osobními auty. Takto by se dal most užívat až do jeho rekonstrukce. 

Neukázněností několika obyvatel a zejména řidičů došlo dne 7. dubna 2012 k pro-

padu části mostovky. Celkem je zdokumentována jízda dvou těžkých aut a samo-

zřejmě i jízda traktoru s vlekem, pod kterým došlo k propadu. Všechny přejezdy 

(zřejmě jich bylo více) několikanásobně přetížily povolenou nosnost mostu a při-

spěly k jeho havárii. Je pro mě naprosto nepochopitelné, že řidiči takto riskují své 

životy, majetek a hrubým způsobem porušují zákon. Hlavní viník se ke škodě po-

stavil čelem a bude při opravě spolupracovat. Na řidiče zdokumentovaných aut 

jsem podal oznámení dopravní policii, aby je zjistila. Fotografi e předávám redakci, 

a pokud je zveřejní tak očekávám, že se přihlásí i obyvatelé, ke kterým tato auta jela 

a že se rovněž připojí k opravě mostu. V současné době jsme ve stádiu projektování 

opravy a shánění peněz. Most je uzavřen, slouží pouze k přechodu. Obyvatelé mohou 

používat k dopravě 300 m dlouhý úsek cyklostezky se dvěma lávkami. Cyklostezka 

nám nyní šetří spoustu peněz. Nemusíme budovat provizorní přemostění. Lávky mají 

nosnost 20 tun a může se po nich jet rychlostí nejvíce 20 km/hod. Všechny přejezdy 

nákladů (mimo osobní auta) jsou občané povinni hlásit starostovi, případně sekre-

tářce města. Přejezdy se evidují. Prosím, respektujte tento pokyn.

Uživatelé cyklostezky ve vymezeném úseku, je označený dopravními značkami, 

musí dočasně respektovat smíšený provoz. Na cyklostezce byly opraveny všechny 

„bouličky“, které byly způsobeny kořeny vegetace. Firma Eurovia, a. s. naši rekla-

maci plně uznala a v nejbližším možném jarním termínu závady odstranila. Může 

se stát, že se ještě podobné, přírodou způsobené závady, vyskytnou. Po dobu plat-

nosti záruky je dodavatel opraví. Vegetace na staré trati měla volnost po desítky let 

a tak se nelze divit, že se stále snaží vrátit na místa, která nyní vyplnila cyklostezka.

Měsíc březen a duben byl ve znamení kontrol. Několik jich provedl kontrolní 

výbor zastupitelstva města, pět kontrol uskutečnil Finanční úřad z Jihlavy a jednu, 

státní kontrolu, hasičský záchranný sbor z Havlíčkova Brodu. Všechny jsou bez zá-

vad a já děkuji všem spolupracovníkům za kvalitní práci.

Kanalizace do Dvorka a Uher byla náročná po všech stránkách. Město vyhovělo 

přání občanů a zrealizovalo investici, která v přepočtu na jednoho obyvatele byla 

jednou z nejdražších. Spolupráce po celou dobu přípravy a výstavby byla dobrá. 

Proto se podivuji, že v závěru, kdy probíhá kolaudace stavby, hledají někteří je-

dinci osobní prospěch. Vymýšlejí si opravy pozemků, které nebyly stavbou dotčeny 

a blokují tak dokončení akce. Není to fér.

Žáci a učitelé Základní školy Přibyslav pomáhali ke Dni Země uklízet naše město. 

Za to jim velmi děkuji. Z malé ankety jedné třídy, uvádím: „Město je pěkně ukli-
zeno,“ děti konstatovaly: „Největší znečištění města způsobují na prvním místě ne-
dopalky (vajgly) po kuřácích, na druhém místě psí exkrementy.“ Kuřáci a pejskaři 

nechcete se polepšit?

Přeji všem krásné májové dny a prožití dvou květnových státních svátků.

Jan Štefáček, starosta

SETKÁNÍ MÍSTOSTAROSTY
S OBČANY MĚSTA PŘIBYSLAV NA TÉMA:

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA PŘIBYSLAV 

 KDY: čtvrtek 31. května 2012 od 18.00 hod.
KDE: ZASEDACÍ SÁL PŘIBYSLAVSKÉ RADNICE

* * *

ON-LINE CHAT S MÍSTOSTAROSTOU MĚSTA 

ČTVRTEK 24. května 2012
 od 13.00 hod. do 14.00 hod.

 na www.pribyslav.cz
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Z Městského úřadu Přibyslav
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

Odbor životního prostředí
Opakovaně oznamuje, že ve dnech 8. května 
2012 až 11. května 2012 bude ve městě Přibyslav 
proveden svoz velkoobjemového a nebezpečné-
ho 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 
velkoobjemový 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 velko-
objemový odpad a odpad s nebezpečnými vlast-
nostmi předali na určeném stanovišti v určenou 
hodinu přímo k autu. Mobilní svoz a sběr bude 
pro město Přibyslav zajišťovat opět fi rma ODAS 
pana Miloslava Odvárky ze Žďáru nad Sázavou. 
S pracovníky ODASu bude spolupracovat i zaměst-
nanec města Přibyslav s nakladačem, který v přípa-
dě potřeby pomůže občanům objemnější či těžší 
odpad na stanoviště dopravit a naložit. Při tomto 
svozu nebude odebírán odpad ze zeleně a stavební 
suť. Tato služba je určena 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 prostran-
ství před svozem a po svozu velkoobjemových 
a nebezpečných odpadů. Takto vzniklé hromady 
ohrožují bezpečnost a zdraví dětí, občanů i pracov-
níků zajišťujících svoz. Časy jsou posunuty (kromě 
soboty) do odpoledních hodin, aby je mohla využít 
většina občanů. Stanoviště jsou zpravidla rozmís-
těna nedaleko sebe, aby v případě, že občan již 
nestihne vybrané stanoviště, mohl odpady předat 
na jiném stanovišti. Tedy žádné ukládání odpadů 
na chodníky!!! Pokud budou občané ukládat vel-
koobjemový nebo nebezpečný odpad na veřejné 
prostranství, vystavují se možnosti uložení pokuty. 
Vzhledem k tomu, že svoz bude probíhat za plné-
ho silničního provozu, žádáme občany o zvýšenou 
opatrnost při pohybu na komunikacích. Dále žádá-
me 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 bezplat-
nou službu sběrného dvora v Ronově nad Sázavou. 
V případě nejasností nebo dotazů se můžete infor-
movat na telefonech: Mgr. Ludmila Řezníčková – 
569430825, 731153324.

Revitalizace zeleně na místním hřbitově
Městský úřad Přibyslav, odbor životního prostředí, 
děkuje všem občanům města Přibyslav za zájem o 
úpravu místního hřbitova a jejich podněty, které 
jsme předali odbornému zpracovateli projektu 
revitalizace a dle možností budou do celkového 
projektu zahrnuty. 

Oznámení občanům o ukončení možnosti kácení 
dřevin 
Odbor životního prostředí sděluje občanům, že 
k datu 15. 4. 2012 bylo ukončeno jarní kácení dře-
vin rostoucích mimo les s ohledem na ukončení 
doby vegetačního klidu. Další kácení v tomto roce 

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
 14.05.

gen. Luži Pondělí
16.04.

Tržiště Pondělí
28.05.

Cihlářská

Úterý
15.05.

Bezručova Uterý
17.04.

Jiráskova Úterý
29.05

Česká

Středa
16.05.

Hesovská Středa
18.04.

Vyšehrad Středa
30.05.

Nerudova

Čtvrtek
17.05.

Pecháčkova Čtvrtek
19.04.

Příkopy Čtvrtek
31.05.

Niklfeldova

Pátek
18.05.

Žižkova Pátek
20.04.

Na Vyhlídce Pátek
1.06.

U Koupaliště

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

Utín  4.–6. května 2012

Keřkov  7.–10. května 2012

Dobrá  11.–13. května 2012

Poříčí    4.–5. června 2012

Česká Jablonná   6.–7. června 2012

zahrádkářská kolonie U ACA  8.–10. června 2012

S dalšími požadavky na umístění kontejnerů na bioodpady se obraťte na odbor životního prostředí Měst-

ského úřadu Přibyslav.

Mgr. Ludmila Řezníčková, vedoucí OŽP(Pokračování Zpráv z MÚ na další straně)
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Odbor hospodářsko-správní
Hospodaření města Přibyslav
Rozpočtované příjmy města jsou ke dni 31. 3. 2012 
po rozpočtovém opatření č. 1 ve výši Kč 63.217.153 
a výdaje Kč 58.311.889.
V následující tabulce je uvedeno plnění rozpočtu 
města k 31. 3. 2012:

(v Kč) Rozpočet 
po 

změnách

Výsledek % 
plnění

od počátku 
roku

PŘÍJMY 63 217 153 22 162 985 35,1

1. daňové 45 350 000 19 888 413 43,9

2. nedaňové 1 666 000 371 254 22,3

3. kapitálové 2 593 532 1 040 211 40,1

4. přijaté dotace 13 607 621 863 107 6,3

VÝDAJE 58 311 889 11 199 577 19,2

1. běžné 38 315 629 11 070 886 28,9

2. kapitálové 19 996 260 128 691 0,6

Finanční plán hospodářské činnosti předpokládá 
na rok 2012 výnosy ve výši 21.318.150 Kč a náklady 
ve výši 10.570.650 Kč. 
Výnosy a náklady hospodářské činnosti města 
k 31. 3. 2012 jsou uvedeny v tabulce: 

(v Kč) Výnosy Náklady Hospodářský 
výsledek

Lesy 157 131 24 388 132 743

Skládka 3 048 019 1 477 747 1 570 272

Sportovní zařízení 202 349 0 202 349

Správa majetku 523 618 209 224 314 394

Kabelová televize 1 037 918 440 116 597 802

Všeobecná správa 21 188 10 725 10 463

Pronájmy 936 101 0 936 101

Celkem 5 926 324 2 162 199 3 764 125

Ing. Zdeňka Teclová, vedoucí OHS

bude na základě žádosti odbor životního prostředí 
povolovat opět od 1. 11. 2012. Žádosti o kácení 
dřevin je možno podávat v průběhu celého roku. 

Ochrana vodních poměrů – protierozní opatření
Dle ustanovení § 27 zákona o vodách jsou vlastníci 
pozemků povinni zajistit péči o ně tak, aby nedo-
cházelo ke zhoršování vodních poměrů. V praxi to 
znamená, že nesmí činností vody docházet k erozi 
půdy, dále že nesmí činností vody docházet k za-
plavování jiných pozemků. Jedná se především 
o důsledky jarního tání, při kterém v letošním roce 
došlo opět k rozsáhlým erozím. Odbor životního 
prostředí vyvolal jednání s jednotlivými největšími 
vlastníky či nájemci zemědělských pozemků, u kte-
rých byly eroze půdy nejhorší, a dohodl se s nimi na 
opatřeních, které by měly částečně zabránit letním 
erozím při dlouhotrvajících přeháňkách. 

Neudržování pozemků ve vlastnictví občanů
Opět nastává jarní období a odbor životního pro-
středí opakovaně upozorňuje občany města Přiby-
slav a jeho místních částí, že je povinností každého 
vlastníka pozemků mimo jiné o tento pozemek 
pečovat tak, aby se nezanášely jiné pozemky ple-
velem, zejména invazivními rostlinami. Za nedo-
držování těchto ustanovení zákona je možné uklá-
dat sankční opatření. 

Mgr. Ludmila Řezníčková, vedoucí odboru

Odbor výstavby
Projektová dokumentace 
– je důležitým dokumentem ve stavebních řízeních. 
K jednotlivým řízením je vyžadována různě obsáh-
la dokumentace, vždy však musí být vypracována 
v souladu s ustanovením vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb. Zde je jasně stanoveno, jaká 
dokumentace je ke konkrétnímu stavebnímu řízení 
vyžadována a co všechno musí obsahovat. Pokud 
není dokumentace zpracována právě podle výše 
uvedené vyhlášky, popřípadě trpí jinými vadami, 
musí ji stavební úřad stavebníkům vracet k dopra-
cování a doplnění. Tím stavebníkům vzniká další 
nepříjemnost a stavební řízení se tak prodlužuje. 
Proto je dobré před výběrem zpracovatele projek-
tové dokumentace nebo projektanta zvážit koho si 
stavebník vybere.

Oprava a úprava dlažby u věže v Přibyslavi 
V areálu místní fary dojde ke dvěma úpravám stáva-
jících ploch. V severozápadní části oplocení dojde 
k odstranění kamenné dlažby (cca 7 m2) stávajícího 
vjezdu a následnému zatravnění plochy. Dále bude 
odstraněna stávající betonová dlažba ve vchodové 
části věže z ulice Vyšehrad. Tato plocha bude výš-
kově snížena, nově provedena ze silniční žulové 
dlažby a bude sloužit jako bezbariérový vstup do 
areálu fary a kostela. Další změna spočívá ve výš-
kové úpravě části (cca 57 m2) místní komunikace 
ulice Vyšehrad před hlavním vchodovým portálem 
tak, aby výškově navazovala na novou kamennou 
dlažbu ve věži a celkově tak doplnila bezbariérový 
přístup do sakrální stavby. Stavební práce byly za-
hájeny v půli měsíce dubna.

Uzavírka silnice v Havlíčkově Borové 
Z důvodu rekonstrukce horní části náměstí a příjez-
dové komunikace od Přibyslavi byla MÚ Havlíčkův 
Brod povolena uzavírka obce Havlíčkova Borová 
v termínu ode dne 2.4.2012 do 31.8.2012. Uzavír-
ka silnice I. třídy č. I/34 v Jitkově by měla být od 
11.5.2012 zrušena a silnice ve směru Havlíčkův 
Brod – Ždírec nad Doubravou zprůjezdněna. 

Miloš Šimek, vedoucí OV

Pečovatelská služba Přibyslav
Vzhledem k narůstajícím cenám energií, benzínu 
a DPH došlo od 1. 5. 2012 v souladu s Vyhláškou 
č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá usta-
novení Zákona o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů ke změně úhrad za poskyto-
vané služby, které poskytuje Pečovatelská služba 
Přibyslav. Aktuální výše těchto úhrad je uvedena 
v Ceníku Pečovatelské služby Přibyslav, schváleným 
Radou města Přibyslav dne 4. 4. 2012. Platný ceník 
je součástí Vnitřních pravidel Pečovatelské služby 
Přibyslav, která najdete na webových stránkách 
města Přibyslav pod odkazem Sociální služby – Pe-
čovatelská služba Přibyslav. Aktuálně platný ceník 
je také součástí Veřejného závazku Pečovatelské 
služby Přibyslav, který je k dispozici na podatelně 
Městského úřadu Přibyslav a v Informačním centru 
Přibyslav.

V sobotu dne 14. 4. 2012 v 9.00 hodin proběhla 
ve společenské místnosti Střediska pečovatelské 
služby velikonoční mše svatá.

V pondělí 23. 4. 2012 se uskutečnilo ve Středisku 
pečovatelské služby pravidelné školení zaměstnan-
ců pečovatelské služby o požární ochraně a zároveň 
také odborná příprava zaměstnanců zařazených do 

preventivní požární hlídky. Toto školení bylo vede-
no kvalifi kovaným odborníkem v dané oblasti. 

Dne 24. 4. 2012 se pracovnice Pečovatelské 
služby Přibyslav v rámci vzdělávání zúčastnily ško-
lení na téma „Práce s nekomunikujícím klientem – 
alternativní a augmentivní komunikace“. Školení 
bylo zaměřeno na strategie rozvoje komunikačních 
dovedností, na rozšiřování nedostatečných komu-
nikačních schopností, na přehled pomůcek a jejich 
praktické ukázky využití. Cílem bylo naučit účastní-
ky využívat základních principů, metod a pomůcek 
alternativní komunikace při sociálním učení. 

Martina Veselá, DiS. – vedoucí PS

Odbor správy a údržby
Měsíc duben byl ve znamení úklidu města, se kte-
rým nám výrazným způsobem pomohla většina 
občanů města Přibyslavi. Hromádek bylo tolik, že 
jsme je nestačili odvážet. Obyvatelé našeho města 
určitě zaregistrovali, že se na úklidu města podílí 
i naši spoluobčané, kteří jsou v evidenci Úřadu 
práce Havlíčkův Brod. Pomoc těchto pracovníků 
budeme využívat po celý rok na údržbářské práce 
nejen ve městě, ale i ve spádových obcích. Oceňu-
jeme i kladný přístup občanů, kterým není lhostej-
ný vzhled veřejného prostranství, a nabídnou svou 
pomoc s údržbou. V těchto případech se náš odbor 
podílí na materiálu a zájemce přiloží „ruku k dílu“. 
Všem občanům, kteří se podíleli a podílí na údržbě 
veřejných ploch města, mnohokrát děkujeme. Jak 
již bylo uvedeno v minulém čísle občasníku, pro-
běhlo výběrové řízení na údržbu veřejné zeleně 
(trávníků) ve městě Přibyslav. Byla vybrána fi rma 
Lesní družstvo obcí a nabídka pana Romana Kasa-
la. Údržbu zeleně nám bude zajišťovat i Sportovní 
zařízení města Přibyslav s. r. o., kde jsme se dohodli 
na navýšení ploch. Změny lokalit pro údržbu zeleně 
ve městě Přibyslav se dotkly i našeho odboru, kde 
máme 100% navýšení ploch na sečení. Na základě 
žádostí jsme minulý měsíc vyspravili cestu v obci 
Dolní Jablonná a v tomto měsíci se připravuje vý-
běrové řízení na opravu komunikace v obci Dobrá, 
Utín, Ronov nad Sázavou a ve městě Přibyslav. Na 
základě nedostatků zjištěných při kontrole komínů 
v předchozím měsíci naši pracovníci dokončili opra-
vy všech komínů na městských bytových domech. 
Jak již bylo uvedeno v minulém vydání, v měsíci květ-
nu bude provedeno následné čištění komínů. Byly 
zjištěny poruchy veřejného osvětlení v obci Uhry 
a ve městě Přibyslav, konkrétně na ulici Nerudova. 
Závada v obci Uhry byla odstraněna a závada na ulici 
Nerudova je v rámci reklamace řešena s fi rmou, kte-
rá investici prováděla, s touto reklamací jsou řešeny 
i závady v komunikaci. Během tohoto měsíce začínají 
naši zaměstnanci s umísťováním nových odpadko-
vých košů po městě Přibyslav a to především do ulic 
mimo centrum města. Doufám, že zima nás už ne-
zaskočí a budeme moci započít s pracemi v terénu, 
které chceme na základě požadavků občanů a našich 
plánů realizovat. Na závěr bych touto cestou chtěla 
upozornit občany na vyskytující se neoprávněné 
zábory veřejného prostranství, kde na parkovacích 
stáních nebo chodnících je uložen po delší dobu sta-
vební materiál či dřevo. Naléhavé případy je nutno 
řešit v součinnosti Stavebního úřadu a Odboru sprá-
vy a údržby. Zjištěné zábory bez vydaného povolení 
budou řešeny písemnou výzvou a zpoplatněním 
i zpětně. 

Ing. Ludmila Benešová, vedoucí OSU
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Mgr. Jan Štefáček, starosta Martin Kamarád, místostarosta

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 21. 3. 2012
48/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje zadání na akci „Revitalizace kostelní věže v Přibyslavi“ – očištění 

a konzervace fasády s nejnutnějšími opravami spár či uvolněných částí zdiva.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 03/2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

Výběrové řízení

49/2012 RM Rada města Přibyslav souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 13 v ulici Příkopy 485, 
Přibyslav, uzavřené dne 1. 10. 1999 s paní Veronikou Kovářovou (roz. Jirkovou) a panem 
Oto Kovářem, dohodou ke dni 31. 3. 2012.
Odpovědnost: Bc. Hana Pelikánová
Termín: 04/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Pronájem

50/2012 RM Rada města Přibyslav rozhoduje koupit dva kontejnery na použitý textil a schvaluje smlouvu se 
společností Diakonie Broumov, V Důlni 913, 542 32 Úpice, IČ 25921916 o bezplatné obsluze 
a vyvážení kontejnerů na použitý textil.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 04/2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Koupě

51/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1647/4 o výměře 10 m2 
v k. ú. Přibyslav a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 03/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Záměr

52/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje vzory smluv:
1. Smlouva o zapojení do systému svozu a ukládání komunálního odpadu
2. Smlouva o zapojení do systému sběru tříděných odpadů
3. Smlouva o ukládání odpadů na skládku TKO a TPO – S-OO3 Ronov nad Sázavou 
  a Odpadovém hospodářství Ronov nad Sázavou
4. Smlouva o ukládání povolených odpadů na sběrném dvoře Ronov nad Sázavou.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: od 21. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Odpadové 
hospodářství

53/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí jednorázových fi nančních příspěvků na návrh 
Komise sociální a zdravotní Rady města Přibyslav dle neveřejné přílohy k jednání.
Odpovědnost: Ing. Marie Málková
       Jarmila Málková
Termín: 03/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Rozpočet

54/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje, aby u stavebních prací na „Rekonstrukci a dostavbu ZŠ 
Přibyslav“ zařazených na položce 41 - 43 klasifi kace produkce CZ-CPA byl použit režim 
přenesení daňové povinnosti.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: od 21. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, proti 0, zdržel se 2.

Hromadné zasílání složenek pro placení daně z nemovitostí 
v roce 2012
Stejně jako v předchozích letech budou i v roce 2012 poplatníkům hromadně rozesílány složenky pro placení 
daně z nemovitostí. Složenky budou průběžně od 16. 4. 2012 expedovány tak, aby byly všem poplatníkům 
doručeny nejpozději do poloviny května 2012. Pro poplatníky, kteří platí daň z nemovitostí v obvodech míst-
ní působnosti více fi nančních úřadů na území České republiky, budou složenky nově zasílány v jedné zásil-
ce, každá ze složenek bude obsahovat údaje potřebné pro zaplacení daně u konkrétního fi nančního úřadu. 

Zpřístupnění hromadných předpisných seznamů na daň 
z nemovitostí v roce 2012.
Poplatníkům daně z nemovitostí, u nichž na zdaňovací období roku 2012 došlo ke změně výše daně oproti 
předchozímu roku, případně oproti částce vypočtené v daňovém přiznání, sděluje správce daně novou výši 
daně rozhodnutím, jímž je platební výměr, zasílaný individuálně jednotlivým poplatníkům, anebo hromadný 
předpisný seznam, zpřístupněný k nahlédnutí u správce daně z nemovitostí po dobu nejméně 30 dnů.

Zda fi nanční úřad vydá hromadný předpisný seznam nebo zda novou výši daně sdělí poplatníkům pouze 
platebními výměry, je plně v kompetenci správce daně. 

V roce 2012 budou hromadné předpisné seznamy všech fi nančních úřadů, které stanoví daň tímto 
způsobem, zpřístupněny v jednotném termínu tak, aby do každého z nich bylo možno nahlédnout na 
kterémkoli fi nančním úřadu. To usnadní přístup k informacím o výši daně zejména poplatníkům s bydlištěm 
nebo sídlem mimo obvod místní působnosti fi nančního úřadu, u něhož platí daň z nemovitostí, nebo těm, 
kteří tuto daň platí u více fi nančních úřadů.

Hromadné předpisné seznamy k dani z nemovitostí na rok 2012 budou takto zpřístupněny na dobu 
30 dnů od 16. 4. 2012.

V případě, že je daň vyměřována
–  v souladu s daňovým přiznáním nebo
–  ve výši poslední známé daně, jestliže nedošlo ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně, se 

výsledek vyměření poplatníkům neoznamuje ani platebním výměrem ani hromadným předpisným 
seznamem. O výši daně a případných nedoplatcích budou informováni na složence pro platbu daně, 
kterou obdrží v období cca od 16. 4. 2012 do 16. 5. 2012. 

Ing. Josef Moštěk, tajemník Mě Ú

F O T O R U B R I K A:
Přibyslav velikonoční

 Koledníků bylo v ulicích plno

 Výstava velikonočních dekorací na radnici
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Základních registry
Počátkem roku 2007 schválila Vláda ČR základní cíle 

strategie „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné 

služby“ (Smart Administration) pro období 2007 – 

2015. Jedním z těchto cílů je vytvoření centrálních 

registrů veřejné správy, jejichž pomocí bude možné 

sdílet data v rámci veřejné správy. Jako krok navazu-

jící na tento záměr byl vypracován a schválen zákon 

č. 111/2009 Sb., o základních registrech, který sta-

novuje základní registry jako jedinečné zdroje údajů 

využívaných při práci veřejné správy. Prostřednictvím 

základních registrů tak dojde k odstranění roztříště-

ností, nejednotnosti a vícenásobného výskytu dat 

v zásadních databázích veřejné správy.

Zákon o základních registrech rovněž zavádí po-

jem Referenční údaj, který je považován za správný 

a právně závazný, pokud není prokázán opak nebo 

pokud nevznikne oprávněná pochybnost o správ-

nosti referenčního údaje. Tyto referenční údaje jsou 

vedeny v základních registrech – jedná se o údaje o:

 fyzických osobách vedené v Registru obyvatel • 
(ROB)

 právnických osobách vedené v Registru osob • 
(ROS)

územních prvcích vedené v Registru územní • 
identifi kace adres a nemovitostí (RÚIAN)

orgánech veřejné moci (OMV) a jejich roz-• 
hodnutích vedené v Registru práv a povinností 

(RPP). 

Smyslem a účelem základních registrů (ZR) tedy je:
poskytovat bezpečně vybrané právně závazné • 
referenční údaje o defi novaných objektech 

a subjektech,

propagovat změny v těchto údajích provedené • 
oprávněnými editory do celé veřejné správy (VS),

umožnit bezpečné a transparentní poskytování • 
údajů i z dalších informačních systémů ve VS,

zavést kontrolu subjektů údajů nad údaji o nich • 
vedených,

zásadně zjednodušit ohlašovací povinnost,• 
vytvořit předpoklady pro optimalizaci a sjedno-• 
cení procesů veřejné správy.

Přínosy základních registrů
Realizace základních registrů přináší významnou 

změnu ve vztahu občan/podnikatel – stát, která při-

nese občanům/podnikatelům následující výhody:

občan nemusí při jednání s OMV dokladovat • 
referenční údaje o něm vedené, údaje si OVM 

zjišťuje sám prostřednictvím základních registrů

občan má přehled, jaké referenční údaje jsou • 
o něm vedeny a kdo je využívá – je mu poskytnut 

výpis referenčních údajů o něm vedených a zá-

znamů jejich využívání jednotlivými OVM,

automatické rozesílání změn (notifi kací) vybra-• 
ných referenčních údajů na soukromoprávní 

subjekty, které klient určí.

Základní registry budou spuštěny 1. 7. 2012 a na 

MÚ Přibyslav se jejich provoz dotkne především 

činnost stavebního úřadu. 

Ing. Josef Moštěk, tajemník MÚ Přibyslav

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 4. 4. 2012
55/2012 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat na základě podaných nabídek pro realizaci údržby veřejné 

zeleně ve městě Přibyslav nabídku společnosti Lesního družstva obcí, Ronovská 338, 582 22 Přibyslav 
v částce 230.064 Kč bez DPH a nabídku pana Romana Kasala, Dobrá 89, 582.22 Přibyslav v částce 
204.182 Kč, není plátcem DPH.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 04/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Výběrové 
řízení

56/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje smlouvy o dílo, uzavřené mezi objednavatelem údržby veřejné 
zeleně ve městě Přibyslav městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 
a se zhotoviteli společností Lesní družstvo obcí, Ronovská 338, 5822 Přibyslav, IČ 64259773, panem 
Romanem Kasalem, Dobrá 89, 582 22 Přibyslav, IČ 67441939 a se Sportovním zařízením města 
Přibyslav, s. r. o., Česká 34, 582 22 Přibyslav, IČ 27513068.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 04/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

57/2012 RM Rada města Přibyslav rozhoduje, v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou 
zakázku „Oprava dlažby u kostela“, o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče COLAS CZ, a. s., 
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 (korespondenční adresa COLAS CZ, a. s., závod Jih, Stavební provoz 
Žďár nad Sázavou, Strojírenská ul., 591 01 Žďár nad Sázavou) jehož nabídka byla podle hodnotících 
kritérií vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 116.343 Kč včetně DPH 
a souhlasí s podepsáním smlouvy o dílo.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 04/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

58/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 
Přibyslav, IČ 00268097 a DISCOVERY COMMUNICATIONS EUROPE LIMITED, se sídlem v Discovery 
House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road, Londýn W4 5YB, Spojené království.
Odpovědnost: Jiří Koudela
Termín: 04/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Smlouva

59/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 
Přibyslav, IČ 00268097 a Film Europe, s. r. o., Branická 1950/209, 140 00 Praha 4, IČ 28922921.
Odpovědnost: Jiří Koudela
Termín: 04/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

60/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. SELF/54/2010/IP mezi městem Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a SELF servis, spol. s r. o., Pálavské náměstí 11, 
628 00 Brno, IČ 18826016.
Odpovědnost: Jiří Koudela
Termín: 04/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

61/2012 RM Rada města Přibyslav rozhoduje neuzavřít „Dohodu o společném postupu mezi městem Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00280097 a paní Ivanou Vlčkovou restaurace U Kubínů, 
Bechyňovo náměstí 56, 582 22 Přibyslav v době konání pouti.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 04/2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Dohoda

62/2012 RM Rada města Přibyslav rozhoduje neobsazovat v době konání Přibyslavské pouti stánkové místo č. 175.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: od 4. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Pronájem

63/2012 RM Rada města Přibyslav souhlasí s bezúplatným pronájmem Bechyňova náměstí fi rmě Cukrárna 
FONTÁNA - Váš sladký svět s. r. o., Bechyňovo nám. 36, 582 22 Přibyslav, IČ 26008301, 
dne 20. 5. 2012 v době od 12 do 18 hod. za účelem pořádání „rodinného odpoledne“ u příležitosti 20 
let založení fi rmy.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 20. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

64/2012 RM Rada města Přibyslav souhlasí s bezúplatným pronájmem náměstí Zdravotní pojišťovně METAL 
ALIANCE dne 23. 4. 2012 za účelem umístění „zdravotnického kamionu“.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 23. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

65/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje výjimku z počtu dětí ve třídách Mateřské školy Přibyslav ve školním 
roce 2012 – 2013 dle přílohy k jednání.
Odpovědnost: Miloslava Pospíchalová
Termín: 04/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Mateřská 
škola

66/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje znění Vnitřních pravidel Pečovatelské služby Přibyslav včetně Ceníku 
Pečovatelské služby Přibyslav.
Odpovědnost: Martina Veselá, DiS.
Termín: 04/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Pečovatelská 
služba

67/2012 RM Rada města Přibyslav souhlasí s vyřazením drobného a dlouhodobého hmotného majetku dle přílohy 
k jednání.
Odpovědnost: Marie Bártová
Termín: 04/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Rozpočet

68/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje program 14. veřejného zasedání Zastupitelstva města Přibyslav dne 
25. 4. 2012.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 25. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Různé

Mgr. Jan Štefáček, starosta Martin Kamarád, místostarosta
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MĚSTO PŘIBYSLAV 
A KLUB SENIORŮ POHODA

F O T O R U B R I K A:
Starosti i radosti 

 Jak ronovský most k úrazu přišel

 Prořez ovocných stromů na zahrádkách

 Přibyslavská čarodějnice

Jaké je poslání služby domov se zvláštním 
režimem?
Poslání sociální služby domov se zvláštním režimem 
je v příjemném prostředí a důstojných podmínkách 
zabezpečit seniorům, kteří onemocněli stařeckou, 
Alzheimerovou či jiným typem demence, jejich indi-
viduální specifi cké potřeby např. v oblasti hygieny, 
péče o vlastní osobu, stravování, ubytování a také 
v dalších oblastech dle dojednané spolupráce 
v rámci služby.

Komu je služba určena?
Cílovou skupinou jsou senioři nad 65 let věku 
převážně s trvalým bydlištěm v regionu Havlíčkův 
Brod, kteří nejsou schopni z důvodu uvedených 
onemocnění se o sebe postarat při běžných 
sebeobslužných činnostech v domácích podmínkách 
ani za pomoci rodiny či terénních sociálních služeb.

A jaké jsou zásady poskytování služby domov se 
zvláštním režimem?
Jsou obdobné jako u odlehčovací služby. Dbáme 
na dodržování lidských práv a základních svobod 
osob, přičemž důraz klademe na ochranu práva na 
lidskou důstojnost, která by mohla být u takto nem-
ocných osob ohrožena. 

Jaká je kapacita služby domov se zvláštním režimem?
V současné době je kapacita pro 24 uživatelů ve 
dvou a čtyřlůžkových pokojích, které mají vlastní 
sociální zázemí. 

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

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
Vážení čtenáři, 
další pobytovou službou ze škály sociálních služeb, které poskytuje občanům příspěvková organizace 
Sociální služby města Havlíčkova Brodu, je DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM.
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 úno-
rovém vydání, v dubnovém vydání jste byli seznámeni s existencí a principy odlehčovací pobytové služby. 
Dnes se vám představuje poslední služba – domov se zvláštním režimem. 

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

pořádají 

ve středu 30. května 2012
tradiční zájezd pro seniory

cíl naší cesty jsou Častolovice (zámek) 

a město Rychnov nad Kněžnou.
 

Zájemci se mohou přihlásit na Městském úřadu 
v Přibyslavi v kanceláři sociální pracovnice.
 

Kontakty: Městský úřad Přibyslav 

 tel. 569430816, e-mail: malkovaj@pribyslav.cz
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V důsledku rekonstrukce ZŠ ukončíme v Přibyslavi školní rok 2011/2012 
dne 22. června 2012. 
Poslední červnový týden tj. od 25. 6 do 29. 6. bude na škole vyhlášeno ředitelské volno. Škola ve spolupráci 

se školní družinou v tomto termínu nabízí všem dětem základní školy náhradní program v našem zařízení.

Provoz bude od 7.00 hod. do 16.00 hod. Jídlo lze objednat ve školní jídelně nebo si přinést vlastní. Ceny 

oběda jsou: 1. – 5. třída – 43 Kč; 6. – 8. třída – 45 Kč; 9. třída – 47 Kč. Pitný režim bude pro všechny děti ve 

školní družině zajištěn.

Příslušný tiskopis obdrží děti ve škole. Vyplněné závazné přihlášky pak vraťte, prosím, do 31. května 2012 
třídním učitelům.

Hana Janáčková

Zprávy ze školy
Začátek měsíce dubna se nesl ve znamení svátků 

jara – Velikonoc. Nově škola pořádala velikonoční 

výstavu ve vestibulu radnice.

     Dále pokračovaly preventivní programy Policie 

ČR pro 1. třídy a kurz dopravní výchovy ve třídách 

čtvrtých. Žákům 2. a 3. tříd skončil plavecký výcvik. 

Paní učitelka M. Zichová uspořádala pro žáky školy 

i širokou veřejnost výlet za krásami jarní přírody na 

Staré Ransko.

V tomto měsíci také proběhly třídní schůzky. 

Na výboru SRPŠ bylo vysloveno přání rodičů, aby 

byly zrušeny nápojové automaty. Pokud se na 

tom shodne většina rodičů a žákovský parlament, 

vedení školy vstoupí v jednání s provozovatelem 

a tyto automaty budou odstraněny.

Po uzávěrce tohoto vydání se uskuteční další 

akce, o kterých budu blíže informovat v následujícím 

čísle. V pátek 20. 4. se zúčastníme projektu „Čistá 
Vysočina“ organizovaného Krajem Vysočina. 

V sobotu 21. 4. na tuto akci navazuje „Den Země“ 

na školní zahradě a zároveň se ve sportovní hale 

odehraje již 8. ročník taneční soutěže „Přibyslavský 
pantofl íček“. Koncem měsíce také pořádá naše 

školní družina Jarní tvořivé dílny a Čarodějnické 

odpoledne.

Soutěže, kterých se zúčastnili naši žáci:

krajské kolo recitační soutěže – Marie Křesťanová, - 
9. B

okresní kolo matematické olympiády – Jakub - 
Zich, 9. A – 1. místo, Zuzana Nimmertondlová, 

6. B – 4. až 6. místo

krajské kolo matematické olympiády – Jakub - 
Zich, 9. A – 9. až 11. místo

krajské kolo soutěže Poznej Vysočinu – Tereza - 
Kvasničková, 9. B – 21. místo ze 108 soutěžících. 

Za odměnu byla vybrána na zájezd do Prahy.

okresní kolo matematické soutěže Klokan, - 
kategorie Kadet – Jakub Zich, 9. A – 3. místo

chlapci z druhého stupně se zúčastnili předkola - 
poháru Coca Cola Cup a po vítězství nad ZŠ 

Štoky postupují do další fáze turnaje.

Všem soutěžícím blahopřejeme a těšíme se na další 

úspěchy.

Mgr. Luděk Ježek, ředitel ZŠ Přibyslav

  MĚSTO PŘIBYSLAV
PRONAJME 

BUDOVU AUTOBUSOVÉ 
ČEKÁRNY 

na náměstí v Přibyslavi ke komerčnímu využití.

Bližší informace: 

Ing. Josef Moštěk, tel. 569 430 831
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V měsíci dubnu se  děti z kroužku červenokřižáčků 

sešly v pátek 13. 4. 2012 na úklidové akci „Čistá 

Vysočina“. Děkuji všem dětem za vysokou účast 

(ze zkušenosti u dospělých se na takovýchto akcích 

sejde poskrovnu…) a pilnou mravenčí práci …. ach, 

ti kuřáci – to bylo všude „vajglů“. 

V květnu nás čeká 5. 5. 2012 stanoviště zdravovědy 

na Dopravním dopoledni, které pořádají maminky 

z KVC Harmonie. O týden později se chystáme na 

výlet – exkurzi do Prahy na výstavu Human body. 

Z počátku tato akce měla být pouze pro děti z kroužku, 

ale byl veliký zájem z řad rodičů, sourozenců apod. 

Takže nyní, když píši do Občasníku, ještě netuším, 

jestli nakonec nezajistíme autobus.

Konečně se podaří uskutečnit školení první 

pomoci pro veřejnost. Bližší informace o termínu 

budou na webových stránkách, kabelové televizi 

a plakátech. Také jdeme do MŠ (v dubnu akcí bylo 
příliš a nestíhalo se vše podle plánu…). Opět žáci 

z 8. a 9. tříd navštíví dětičky ve školce. Zábavnou 

a soutěživou formou vyzkouší jejich znalosti 

ze zdravovědy.

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

za MSČČK Přibyslav Ilona Loužecká

Stejně jako se probouzí okolní příroda ze zimního 

spánku, tak začínáme i v Benediktu nový rok s no-

vou chutí do práce.

Třebaže ještě před nedávnem ležel na Modletíně 

sníh, hned jak se vytratil, začalo se pracovat. Je toho 

před námi opravdu hodně. Ať se již jedná o práce 

uvnitř, například dodělání pekárny na chléb, nebo 

venkovní úpravy terénu, doplňování stavu dřeva, 

kterého díky tuhým mrazům většina ubyla, to má 

na starosti především dílna údržbová. Ale u dřeva 

to nekončí, chceme rozšířit naši činnost o práci 

v nové zahradní dílně, která bude pěstovat čers-

tvou zeleninu a celkově se starat o provoz zahrady. 

Postupně rozšiřujeme nabídku výrobků v tkalcov-

ské dílně, abychom svou originální prací oslovili co 

největší počet lidí.

Ani Domečku se jarní nálada nikterak nevyhýbá. 

Vše začalo velkým jarním úklidem. Výrobky naší ke-

ramické dílny už se vesele suší venku, tedy pokud 

to alespoň trochu počasí dovolí. I zmiňovaná kera-

mika se činí, seč může. Není snad měsíc, aby naše 

šikovné keramičky nezkoušeli něco nového, co by 

rozšířilo sortiment našeho zboží, o jejich šikovnos-

ti se ostatně může přesvědčit každý, kdo se k nám 

přijde podívat, nebo navštíví některý z jarních trhů, 

které se za chvíli na Vysočině rozběhnou na plné 

obrátky. Ještě musíme dodat, že v dílnách naše prá-

ce a ani radost nekončí, kde je nejvíce znát příchod 

jara? Samozřejmě u lidí s postižením v odlehčovací 

službě, kteří se stále jen smějí, konečně mohou cho-

dit na procházky, do města na nákupy a věnovat se 

spoustě další činností, které jsou díky sněhu velmi 

obtížné, až téměř nereálné. Jejich radost se pozná 

i na výrobcích, jež vznikají ve výtvarné dílně. Tašky 

mají veselejší, jarní motivy, i obrázky jsou pestřejší.

Náladu nám pouze na chvilku pokazilo počasí, 

které před Velikonocemi vypadalo spíše na listo-

pad. Díky nízkým teplotám a dešti jsme museli na-

konec zrušit tradiční Pašije, na které se všichni těšili, 

ale i přesto jsme společně oslavili zmiňované svátky 

jara. Na Zelený čtvrtek velkým obědem, kdy jsme 

si připomínali „ Ježíšovu poslední večeři“, kterou 

jsme zakončili vzájemným mytím nohou – jedním 

z nejstarších obřadů v rámci křesťanských svátků, 

na znamení pokory a vzájemné lásky. Již od rána 

se všichni činili, aby bylo vše nachystáno, a opět 

společnými silami jsme vše dovedli ke zdárnému 

konci.    

Nesmíme se zapomenout zmínit o BENEBEN-

DU, tedy naší originální kapele originálních lidí 

s originální tvorbou. Všichni, kterým se toto ne-

všední hudební těleso líbí, si jej mohou přijít po-

slechnout 17. května do City parku v Jihlavě, 18. 

května v rámci Majálesu v Chotěboři, nebo na 26. 

května na Veselém Kopci, kde Benebend vystoupí 

v rámci Hrnčířské soboty. 

Také bychom vás rádi pozvali na Modletín, kde 

bude od 12. května do 2. června výstava fotografi í 

Jindřicha Štreita. Tato výstava bude zahájena v sobotu 

12. května. Bližší informace na našem webu nebo na 

plakátech.

V Benediktu se toho děje opravdu mnoho, každý 

den nám přináší tolik věcí, že by zaplnily několik 

stran, ale o nich až příště.

Na závěr bychom vás rádi pozvali, pokud budete 

mít čas a chuť, přijďte se k nám do Benediktu někdy 

podívat a třeba i si koupit nějaký z našich originál-

ních výrobků. 

Rádi vás uvidíme.

Bc. Karel Březina, vedoucí sociálních služeb

JARO V BENEDIKTU

 Pestrá nabídka originálních výrobků z Benediktu
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Těžko se tomu věří ale je už tomu pomalu rok, co se toto první setkání uskutečnilo. Byl jsem mile překvapen 

zájmem a účastí i přes nepřízeň počasí nejen bývalých ale i současných ministrantů. Proběhlo v přátelském du-

chu a vzpomínkách na krásné zážitky i kamarádství. Přáním většiny bylo pořádat tato setkání každý rok. Přání 

bylo vyslyšeno a i letos se sejdeme:

v pátek 25. května 2012 v 18.00 hod.
v kostele Narození svatého Jana Křtitele v Přibyslavi
na mši svaté „Za živé i zemřelé ministranty“. Po skončení mše svaté zajdeme na faru, kde bude setkání pokračovat. 

Věřím, že opět v přátelském duchu, výměně vzpomínek a každý přispěje „trochou do mlýna“.

Chtěl bych opět požádat příbuzné a známé, aby tuto informaci dali na vědomí všem bývalým ministrantům 

ve svých rodinách a okolí. Těšíme se na setkání.              

                                             za pořadatele František Fikar

Vážený diabetiku, ať prvního, či druhého typu, ať 

mladý, či dříve narozený. Od okamžiku, kdy Ti byla di-

agnostikována diabetes mellitus, věz, že začínáš hrát 

hru o svůj život, která má hodně podobenství se šachy 

klasickými. Začínáš hrát své „diabetické šachy“. Tvým 

soupeřem je hráč „diabetes mellitus“, který je ve své 

kategorii absolutním mistrem světa. Zvítězit nad ním 

se dosud nikomu nepodařilo. Přesto tuto hru musíš 

hrát, jak nejlépe budeš umět. Abys měl vůbec šanci 

hrát a abys hrál co nejdéle a co nejlépe (a to je vše, oč 

tu jde), musíš znát maximum o svém soupeři, o jeho 

stylu hry, o jeho tazích a o jeho koncovkách. Musíš 

rovněž znát co nejlépe obecná pravidla této „šachové 

hry“. Musíš si být vědom i toho, že tak jako u klasick-

ých šachů, i zde se nemůžeš nikdy naučit všechny 

varianty, které v této životní partii mohou nastat. 

Ve hře je příliš mnoho faktorů, které jsou v určitých 

kombinacích vždy originální pro každého jedince. 

Jako neexistují dva stejné otisky prstů, jako neexis-

tují dvě stejné šachové partie, tak neexistují dva stejní 

diabetici. Záleží na věku, kdy Ti byla diabetes zjištěna, 

jak dlouho Ti probíhala latentně (před zjištěním), na 

jaké úrovni Ti byla glykemie zjištěna, na Tvém celk-

ovém zdravotním stavu při zjištění diagnózy, na Tvém 

psychickém stavu, na Tvé vůli a disciplinovanosti, na 

Tvé úrovni informovanosti a na řadě mnoha dalších 

neovlivnitelných faktorů včetně genetických. Toto 

vše dohromady vytváří z každého diabetika originál-

ního jednotlivce, který hraje své jedinečné diabetické 

šachy.

Figury Tvého protihráče jsou: 

Král – slinivka

Královna – glykemie

Ostatní fi gury – poškozené buňky, narušený me-

tabolismus, 

cholesterol

Tvé fi gury jsou:

Král – důkladná maximální znalost problému

Královna – důslednost

Ostatní fi gury – odvaha, vůle, vytrvalost, štěstí, geny

Koncovky: arteroskleróza a mikroangiopatie. Všechny 

ostatní jsou již jen produktem některé z těchto dvou 

variant. Šachovnicí je celý Tvůj organismus.

Tvůj protihráč je nesmírně zkušený a každou chybu, 

kterou uděláš, okamžitě odhalí a jeho protitah je vždy 

promyšlený a zákonitý. Jako vynikající hráč si však dokáže 

s Tebou i nějakou dobu pohrát jako kočka s myší, což je 

nejnebezpečnější fáze této šachové partie. Dopustíš-li 

se totiž  – zejména na začátku partie – chybného tahu 

(např. Nekázeň), Tvůj protihráč jakoby tuto chybu neza-

registruje (nenásleduje ihned varovná negativní reakce) 

a Ty (ve své nezkušenosti) se tragicky mylně domníváš, 

že jsi táhnul správně. Protihráč Ti pak umožňuje dělat 

další chybné tahy, opět aniž jakoby (opět bohužel jen na 

první pohled) tyto Tvé tahy neprohlédl a na ně nerea-

goval. Ty však v bláhové víře, že vyhráváš, že soupeř není 

tak zdatný, jak říká, nad soupeřem získáváš sice nějaké 

fi gury (nějakou dobu si „užíváš“), ale nevidíš, že on 

Ti tyto své fi gury nabízí jen proto, aby mohl připravit ry-

chleji svůj závěrečný tah: šach – mat...

Odvetná partie se v diabetickém šachu nekoná. 

Hraje se jen jedna. Proto ji musíš hrát s rozmyslem 

a velmi opatrně a velmi pozorně. Žádná hra, kterou 

jsi kdy ve svém životě hrál, nebyla důležitější. Budeš 

– li ji hrát odpovědně, budeš ji hrát (pravděpodobně 

– při trošce štěstí) řadu let. Čím déle ji budeš hrát, 

tím lépe budeš svému soupeři rozumět, tím lépe ho 

budeš znát. Důležitý je především začátek, jak partii 

rozehraješ. Tvé fi gury jsou bílé jako cukr a tak jsi první 

na tahu Ty. Přeji Ti dlouhou hru.

Anna Nováková
předsedkyně Svazu diabetiků Havlíčkův Brod

Včely i včelaře čeká 
nová sezona
Poslední dobou často slýcháme, že jsou včely v ČR 

i Evropě v ohrožení, a že bude málo opylovačů.

Pravda je, že trpí včelími nemocemi. S varroázou 

(roztočem na včele) jsme se již za dvacet let naučili žít. 

Horší je to s morem včelího plodu, který je pro člověka 

neškodný, ale včely hynou a celé včelíny se musí likvi-

dovat pálením. Bohužel i v okrese Havlíčkův Brod jsou 

napadeny čtyři katastry. Více je toho ve Středočeském 

kraji a na jižní Moravě. V naší základní organizaci při 

loňském plošném vyšetření včelí mor nebyl zjištěn. 

Před nákazou nás může ochránit nepoužívání starých 

úlů a převážení včelstev z neprověřených míst. Radost 

máme z toho, že naši včelaři mohou všem zájemcům 

nabídnout za přiměřenou cenu náš kvalitní, místní 

med a ti ho nemusí kupovat – často v pochybné kvalitě 

– ve velkoobchodech. 

Základní organizace Přibyslav měla 21. 1. 2012 

výroční schůzi. Těší nás, že o chov včel je stále větší 

zájem. Znát to bylo i na účasti na schůzi, která byla 

velmi dobrá (41 z celkového počtu 67 členů). V září 

2011 jsme zazimovali 517 včelstev. Je to nárůst za 

poslední dva roky o 73 včelstev. Včelařů je také 

o devět víc. V činnosti pokračuje i včelařský kroužek 

dětí pod vedením pana učitele Pavla Linky. Současný 

stav v polovině dubna – po dost nepříznivé zimě 

– je celkem dobrý. Úhyn odhadujeme do 10 %, což 

je normální a jistě bude v sezoně nahrazen. 

Snad budeme za pár dní zase slyšet a vidět včely 

na květech stromů. To již bude pro včelaře přibývat 

práce. Když příroda dá, bude pro ně i nějaký med 

jako odměna. Těšíme se na veřejnost při příležitosti 

Výstavy ovoce, zeleniny, medu a brambor. Věříme, že 

nám veřejnost bude fandit a spolu s námi bude chránit 

celou přírodu. 

Ing. Blahoslav Hašek, ZO ČSV Přibyslav 

DIABETICKÉ ŠACHY

Setkání bývalých ministrantů farnosti Přibyslav 

Uzávěrka příštího čísla
21. 5. do 12.00 hod.

 Účastníci loňského setkání ministrantů
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Předčasné letní prázdniny pro děti 
ze ZŠ Přibyslav od 25. 6. 2012

PO STOPÁCH 
NAŠICH PŘEDKŮ
ANEB PUTOVÁNÍ 
NAPŘÍČ STARÝMI 

POVĚSTMI 
ČESKÝMI

Máte rádi historii české vlasti? Znají vaše děti pří-
běh o Šemíkovi, o Přemyslu Oráči o Krokových 
dcerách, co zvěstovala kněžna Libuše naší vlasti 

a příběhy jiných našich historických postav?  
Pokud ano, jsme tu právě pro Vás a Vaše děti, kte-

rým nabízíme od 25. 6. 2012 týden plný legrace, her 

a dobrodružství s postavami našich předků. Pokud 

mají Vaše děti zájem zúčastnit se našeho putování, 

můžete je přihlásiti vyplněním přihlášky a zaplacením 

pobytu. Naše putování napříč starými pověstmi čes-

kými začíná 25. 6. a končí 29. 6. 2012 každý den od 

8.00 do 14.00 hod. u skautské základny v Přibyslavi. 

Počet přihlášených dětí je omezen, proto neotálejte. 

Poplatek je 160,- Kč/den.V ceně je zahrnuto stravné, 

cestovné, vstupné do muzeí, pořízení materiálu do 

našich ručních dílen. Přihlášku získáte a vyplněnou 

dodejte spolu se zaplacením poplatku v kanceláři 

u Martiny Augustinové, v prostorách bývalé Komerč-

ní banky na přibyslavském zámku, tel. č. 737 773 649 

do 15. 5. 2012. 

Program: každý den se bude odvíjet od příběhu 

jedné z historických postav. Děti si vyzkouší svoji 

zručnost v našich dílnách, prověří svoje znalosti o 

přírodě, procvičí své tělo. Také absolvujeme výlet 

po stopách Šemíka (Horácké muzeum v Novém 

Městě na Moravě), po stopách Přemysla Oráče 

(Přibyslavský zámek), navštívíme Krokovy dcery 

(Rozštípená skála, Konec světa, Peperek), … aj. 

Prostě se nebudeme nudit!!!  

JUNÁK Svaz skautů a skautek ČR 
– středisko Goliath Přibyslav

Renata Tvrdíková (e-mail:RenataTvrd@seznam.cz, 
tel. č. 728 919 231, 

Martina Augustinová (tel. č. 737 773 649).

V Přibyslavi dne 11. 4. 2012     
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Jarní zamyšlení
Příchodem jara skončila zima, která byla pro zvěř 

zpočátku příznivá, ale v měsících lednu a únoru 

velmi tvrdá. Bylo proto na myslivcích, aby pravi-

delným přikrmováním pomohli zvěři přežít tyto 

velmi nepříznivé podmínky. Je těžko pochopitelné, 

že někteří nezodpovědní majitelé psů chodili na 

vycházky s volně puštěnými psy, a to i přímo ko-

lem krmelců, kde se přikrmovala a zdržovala zvěř. 

Tu tím odháněli od zdrojů potravy, a tak ji odsou-

dili k velkému strádání, končícímu mnohdy jejím 

úhynem. Volně pobíhající psi mimo vliv majitele se 

v honitbě Mysliveckého sdružení Přibyslav objevují 

stále častěji během celého roku. 

Pes jako šelma má vrozené předpoklady pro lov. 

Skutečnost, že se v oblasti výskytu zvěře dostane 

mimo vliv svého pána, může vést k narušení vývoje 

mláďat, ke zneklidňování zvěře, k jejímu pronásle-

dování a štvaní. Proto znovu upozorňujeme všech-

ny majitele psů na oprávnění myslivecké stráže 

podle zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb., jeho 

§ 14, odst. 1, písm. e); citujeme:

„Myslivecká stráž je oprávněna usmrcovat v ho-
nitbě toulavé psy, kteří mimo vliv svého vedoucího 
ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovi-
tosti sloužící k bydlení pronásledují zvěř; pokud je 
tato nemovitost umístěna na oploceném pozemku, 
počítá se vzdálenost od jeho oplocení.“ 

Sami jsme chovateli psů a máme k nim více než 

dobrý vztah. Nechceme připravovat ani druhé o 

radost z jejich čtyřnohých přátel. V zájmu ochrany 

zvěře je nám však zákonem svěřeno právo a dána 

povinnost dohlížet na jeho dodržování. Proto zno-

vu upozorňujeme občany, že jsme se v zájmu za-

chování dobrých vztahů mezi majiteli psů a námi, 

členy Mysliveckého sdružení Přibyslav, dohodli na 

vyčlenění lokality „Dlouhé louky“, tj. louky mezi 

pravým břehem Sázavy a železniční trati od čističky 

odpadních vod až k ústí potoka z rybníku Žabka do 

Sázavy pro procházky se psy. V této lokalitě s mini-

málním výskytem zvěře, až na kachny v meandrech 

řeky, nebude pohyb psů způsobovat konfl ikt se zá-

konem o myslivosti.

Chceme tímto vyzvat občany k zamyšlení a pře-

dejít zbytečným střetům se zákony. Chceme rovněž 

požádat provozovatele paraglidingu, aby si uvě-

domili, že zvěř, která se paství, je hodně citlivá na 

mnohdy velmi agresivní pronásledování ze strany 

nových, jí neznámých „vzdušných predátorů“, kteří 

mají zábavu v jejím podrobném prohlížení v ma-

lých výškách, mnohdy ji pronásledují, a tak ji nutí 

opustit pastvu a změnit trvale svoje stávaniště za 

méně úživná. Nestávalo by se to, kdyby paragli-

disté dodržovali předepsanou letovou výšku, která 

je minimálně 150 m (zdroj: http://cloudbasecafe.

blogspot.com/2012/02/bezpecny-start-do-nove-

pg-sezony-co.html). Věříme, že v době, kdy zvěři 

z důvodu zvýšeného pohybu lidí v přírodě (turisti-

ka, cyklistika, jízda na koních, paragliding) neustále 

ubývají klidové zóny, uděláme společně vše pro 

zachování míst, kde nebude zvěř rušena.

Za MS Přibyslav Josef Hamerník, 
myslivecký hospodář

Výroční schůze 
Mysliveckého sdružení 
Přibyslav
Dne 3. března 2012 proběhla výroční schůze Mys-

liveckého sdružení Přibyslav, které se jako host zú-

častnil starosta města Mgr. Jan Štefáček. Na výroční 

schůzi byly jako každoročně předneseny zprávy 

o činnosti výboru, zpráva předsedy, mysliveckého 

hospodáře, fi nančního hospodáře, kynologického 

referenta a revizní komise.  

Vzhledem k vytrvalým mrazům v únoru bylo le-

tos velmi náročné přikrmování zvěře. Za účast na 

brigádě na sběru kamenů nám Osiva poskytla do-

statečné množství krmiva, za což děkujeme. Zvěř 

dostávala krmení jádrové i objemové, rovněž tak 

krmivo zdravotní pro zlepšení kondice.

Zdárně pokračuje dokončení rekonstrukce sru-

bu u umělé nory v Hesově; v roce 2011 odpracovali 

členové MS na dokončovacích pracích 459 hodin, 

v lese bylo odpracováno 164 hodin (sázení strom-

ků, pálení klestí, opravy oplocenek). Na srubu 

letos plánujeme ve spolupráci s Harmonií a Juná-

kem obnovení populárního „pálení čarodějnic“ na 

30. dubna. Na tuto akci srdečně zveme rodiče 
s dětmi! V loňském roce navštívili 3 naši členové 

spřátelenou mysliveckou organizaci v Holandsku. 

Užili si tentokrát hlavně lov hus, který v Holandsku 

podléhá přísným ustanovením. Přátelské přijetí ze 

strany našich holandských přátel už se stalo sa-

mozřejmostí. To jim chceme oplatit při návštěvě, 

na kterou je pozveme na podzim. Budeme rovněž 

připravovat společné akce k blížícímu se 20. výročí 

vzniku přátelství mezi obcemi Přibyslav a Mook en 

Middelaar.

Výroční schůze odsouhlasila rovněž plán odstře-

lu na letošní rok, včetně poplatkového odstřelu pro 

hosty a včetně odstřelu trofejních kusů pro členy 

MS, kteří se letos dožívají významných životních 

výročí, schválila fi nanční příspěvky členů a počet 

brigádnických hodin na příští rok. 

Předseda MS poděkoval Městu Přibyslav za po-

skytnutí prostor pro konání výborových schůzí a za 

fi nanční příspěvek na činnost. 

Za MS Přibyslav
R. Němec, J.Hamerník st. 

 Z výroční schůze MS

Dopis od syna
Minulý měsíc nám přišel na e-mail dopis od syna, 

který jej také dostal touto cestou. Protože je to do-

cela zajímavé, napadlo mě, že by si to mohlo přečíst 

více lidí, kteří internet nemají.

Lidé obrátili naruby sedm hlavních hříchů a vyhlá-

sili je za ctnosti.

 - pýchu nazvali zdravým sebevědomím

 - lakomství zákonem ekonomiky

smilstvo-  zdravým biologickým instinktem

nestřídmost-  vyšší životní úrovní

surovou závist a nenávist-  bojem o spravedlnost 

a politickou svobodu

hněv-  rozhořčením nad názorem druhých 

lenost-  nazvali fi lozofi ckým postojem.

Výsledek? Máme větší domy, ale menší rodiny, ku-

pujeme více, ale těšíme se z toho méně, znásobili 

jsme naše majetky, ale zredukovali naše hodno-

ty, máme více titulů, ale méně zdravého rozumu, 

máme vyspělejší zdravotnictví, ale méně péče 

o pacienty, máme více druhů jídla, ale méně výži-

vy, rozbili jsme atom, ale ne naše předsudky, přes 

net komunikujeme s celým světem, ale přestává-

me komunikovat s lidmi v naší blízkosti. Hovoříme 

příliš o hloupostech, ale málo o citech, rozzlobíme 

se brzo, udobřujeme se pozdě, plánujeme více, 

dokončujeme méně, naučili jsme se pospíchat, ale 

ne čekat, máme více volného času, ale méně zába-

vy, máme více vymožeností, ale méně děláme něco 

smysluplného, učíme se, jak vydělat na živobytí, ale ne 

jak žít, přidali jsme roky životu, ale ne život rokům…

A pojďme dále!!!
Říkáme jim fotbaloví fanoušci.-  Ne vandalové, 

násilníci nebo primitivové. Mohli se ve svých 

nedotknutelných lidských právech cítit dotknutí 

a stěžovat si na urážku. Ministerstvo vnitra má 

však řešení: Problémy monitoruje a v budouc-

nosti přijme účinné opatření.

Říká se jim žáci.-  Jsou drzí, cyničtí, hrubí, krutí. 

Nesmějí se napomínat. Mohlo by se to dotknout 

jejich integrity, dětských práv a především rodičů. 

Ministerstvo školství má však řešení: Problémy mo-

nitoruje a v budoucnosti přijme účinné opatření.

Říká se jim pacienti.-  Jsou nekritičtí, svévolní, 

dotěrní, drzí, napadají slovně i fyzicky zdravotní 

sestry a lékaře, členy záchranné služby. Jejich 

usměrnění však nepatří do kompetencí zdra-

votníka. Mohlo by to způsobit nerovnoprávný 

vztah. Ministerstvo zdravotnictví má však řešení: 

Problémy monitoruje a v budoucnosti přijme 

účinné opatření.

Inzeráty-  nás nutí kupovat si auta nebo šaty, 

pracujeme, jen abychom si koupili blbosti, které 

nepotřebujeme. Jsme jen průměrné děti historie, 

lidé, kteří jsou k ničemu. Nezažili jsme vojnu ani 

velkou depresi. Naše vojna je duševno, naše de-

prese je náš život… 

A kam se zvrhla česká kultura? Na sex a nási-

lí – protože z toho má televize a bulvár největší 

peníze!!! BOHUŽEL!! Prosím, aby si každý udělal 

svůj úsudek.    M. Voralová
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MÁJOVÁ KNIHOVNA
„Byl pozdní večer – první máj-
večerní máj – byl lásky čas, 
hrdliččin zval ku lásce hlas, 
kde borový zaváněl háj....“ 
(úryvek z romantické básně Karla Hynka Máchy)

Vzpomene si ještě někdo z vás na léta, kdy se poprvé 

s touto básní setkal? Určitě mi dáte za pravdu, že je 

to jedno z nezapomenutelných děl K. H. Máchy, které 

se vrylo do paměti spoustě z nás, se vzpomínkou na 

školní „bezstarostná“ léta.

Dovolila jsem si tuto část básně Karla Hynka Má-

chy připomenout, protože pokud se pátý měsíc v roce 

nazývá máj, ne květen, vždy si na toto dílo vzpomenu 

a vybaví se mi právě to období, kdy jsem se s ní setkala 

poprvé. Možná to byla právě tato romantická báseň, 

která mě ovlivnila při výběru povolání. Kdo ví?

Vztah dítěte ke knihám se zakládá již v době, kdy 

samo číst neumí, tedy před nástupem do školy, kde 

se právě naučí číst. Velký vliv má bezesporu přístup 

rodičů. Sama z vlastní zkušenosti vím, že když člověk 

přijede navečer domů po práci, chtěl by mít klid, užít si 

ten volný večerní čas jen pro sebe. Musí si ale uvědo-

mit, že pokud se jednou zavázal k tomu mít děti, měl 

by se jim alespoň chvilku denně věnovat. Strávit s nimi 

nějakou příjemnou, společnou chvíli (nebude to trvat 

věčně, děti vyrostou, naučí se samy číst, nebudou mít 

již zájem). A co je lepším pomocníkem než nějaká 

pěkná knížka? Navíc se děti učí naslouchat a udržet 

pozornost, rozvíjí svoji fantazii, slovní zásobu, naučí 

se plynule vyjadřovat, rozšíří si obzory a i schopnost 

analyzovat text a zpracovávat nové informace, stráví 

se svým „milým“ rodičem příjemnou chvilku, kdy se 

např. uvelebí vedle sebe v křesle, takže cítí, že rodič je 

tu jen pro ně a ono cítí, že je má rád. A vždy je u toho 

nějaká KNIHA.

Proto bych chtěla touto cestou požádat a vyzvat 

všechny rodiče, aby se zamysleli, co pro svoje děti (ne 

materiálně) denně dělají, a využili bohatého výběru 

dětských knih „všehochuti“ v našem dětském odděle-

ní, přišli se na nás společně s nimi podívat a nějakou 

takovouto kamarádku knihu si společně se svým syn-

kem nebo dcerkou vybrat.

V květnu 2012 proběhne akce „Rodiče čtou dětem“ 

ve středu 16. 5., opět od 16.00 hodin v dětském od-

dělení naší knihovny. Toto čtení bude poslední před 

letními prázdninami, neuskuteční se tedy v měsíci 

červnu, červenci a srpnu. Opět budeme pokračovat 

až v září 2012, konkrétní termín se dozvíte z aktuál-

ního Přibyslavského občasníku, plakátů vyvěšených 

po městě a webových stránkách knihovny. Děkujeme 

tedy všem, kdo se této akce od ledna 2012 každý mě-

síc účastnili, budeme se na Vás těšit po letních prázd-

ninách a jsme velmi potěšení, že Vás tato pravidelná 

setkávání zaujala!

V předchozím odstavci jsem se zmiňovala o webo-

vých stránkách naší knihovny. Chtěla bych Vás touto 

cestou informovat, že je tato stránka nově aktualizo-

vána. Naleznete na ní informace o dění v knihovně, 

zpětně od 22. 2. 2012, kdy jsme měli první BESE-

DĚNÍ s překladatelem Mgr. Stanislavem Pavlíčkem. 

Jednotlivé akce jsou samozřejmě doplněny fotogra-

fi emi. Najdete ji pod odkazem http://www.kzmpri-
byslav.cz/Mestska-knihovna.html nebo přímo na 

stránkách www.kzmpribyslav.cz, v sekci Městská 

knihovna.

Další setkání KVC Harmonie proběhne u nás 

v knihovně ve středu 2. 5.2012, v čase od 8.30 hod. 

Ponese se v duchu čarodějnickém, stejně jako dubno-

vé setkání „Rodiče čtou dětem“.

V sobotu 5. 5. 2012 zahajujeme v ICMM turistickou 

sezónu. Můžete se těšit na vernisáž obrazů výtvarnice 

Anežky Kunstarové (technika olejomalba, akvarel), 

která proběhne v 11.00 hodin ve výstavní síni Kurfürs-

tova domu, vyhodnocení soutěže „O nejkrásnější va-
jíčko“, Hudební slavnosti 2012, v jejichž rámci máme 

možnost navštívit koncert Petra Spáleného a skupiny 

Apollo band, kde vystoupí i žáci ZUŠ J. V. Stamice 

Havlíčkův Brod, pobočka Přibyslav a Noc kostelů 

2012 – Pod věží. Při této příležitosti bude zpřístupně-

na přibyslavská věž.   

A nyní seznámení s několika novými tituly, které 

přibyly do našeho knižního fondu.

V dětském oddělení je to kniha „Doktor Proktor 
a prdící prášek“ od norského spisovatele Jo Nesbo, 

který je v současnosti nejpopulárnějším a nejvíce 

čteným autorem v Norsku. Do povědomí čtenářů se 

zapsal zejména svými detektivními romány s jedním 

hlavním hrdinou. Kromě detektivek však píše i humor-

né knihy pro děti, v nichž vystupuje poněkud svérázný 

doktor Proktor. Jeho knihy jsou tak žádané a popu-

lární, že byly přeloženy do 35 jazyků a ve 140 zemích 

světa.

Pro děti bychom tu měli ještě jednu květnovou 

nabídku 4 knih, ve kterých vystupuje hrdinka Ivan-

ka, která veselou formou dětem vypráví a zároveň 

je učí jak se myje, jak ráda jí, jak je nemocná a jak lepí 

náplasti. Roztomilé kresby švédské výtvarnice Mervi 

Lindmanové doplňuje text o velkých písmenech švéd-

ské autorky s českými kořeny, Kateřiny Janouchové.

Pro dospělé je zde nabídka knihy Josefa Formánka 

Prsatý muž a zloděj příběhů. Kniha byla nominována 

mezi TOP 100 nejoblíbenějších knih. Kniha je o tom, 

co člověk najde na dně, když si už myslí, že dál ne-

může, i o tom, že zázrak může potkat každý z nás 

nejen v přítmí pralesa, ale kdekoliv. Josefa Formánka 

můžeme znát jako spoluzakladatele geografi ckého 

magazínu KOKTEJL.

A poslední nabídkou a zároveň mým dnešním po-

sledním příspěvkem je kniha „Maminky slavných“ od 

Pavla Taussiga. Všichni máme nebo jsme měli svoji 

maminku, kterou milujeme za každých okolností. 

Pojďme se tedy podívat, jak jsou na tom se svými ma-

minkami ti slavní z nejslavnějších Čechů.

Mějte se májově!

Andrea Slaninová, knihovnice

 Beseda 

 Čtenáři naší knihovny

 Maminky z KVC Harmonie v knihovně

 Nejmladší čtenář
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Ukradená identita
Letos je tomu 67 let, kdy 5. května 1945 vypuklo v Praze 
povstání. Mezi padlými vlastenci byl i rodák z obce Ke-
řkov Bedřich Neubauer. Padl ve svých 33 letech, hned 
v první den povstání. Zůstala po něm manželka a dcerka, 
která se narodila až několik měsíců po otcově smrti. Když 
dnes půjdeme v Praze ulicí 17. listopadu kolem budovy 
Filozofi cké fakulty, naši pozornost možná upoutají, mezi 
mnoha, tři nad sebou umístěné pamětní desky. Na dvou 
z nich jsou uvedena jména padlých v roce 1945. Na jedné 
je jméno František Jindra a na druhé: „Bedřich Neubauer 
z Chotěboře 33 letý  5. V. 1945.“ 
Ale?! I pamětní desky se mohou mýlit. Jakým nedopat-
řením je místo „z Keřkova“ je uvedeno u B. Neubauera 
„z Chotěboře“.  Asi dnes těžko zjistíme, proč se tato chy-
ba stala, a i pozůstalí si ji nedokáží vysvětlit. Faktem je, 
že Přibyslav v té době patřila do okresu Chotěboř, tak 
možná proto. Ale B. Neubauer ani jeho rodina nikdy 
v městě Chotěboři nežila a pokud se nám podařilo vypát-
rat, ani jiné vztahy k Chotěboři tato rodina neměla.  

Ladislav Hladík st.

FOTOREPORTÁŽ: 
 květen roku 1945
   v Přibyslavi

 Když budete v Praze a půjdete-li ulicí 17. listopadu 
kolem Filozofi cké fakulty, zastavte se u těchto tabulek, 
kde padli dva bojovníci za Pražského povstání. Ne té 
spodní tabulce je chybně napsáno bydliště našeho kra-
jana, „Bedřich Neubauer z Chotěboře“. Správně má být 
z Keřkova, nikoliv z Chotěboře.

Ladislav Hladík

 Po bombardování u Čáslavských

 ... a takto odcházeli

 Revoluční národní výbor v Přibyslavi

 Rodný dům J. Otty po náletu

 Okupanti – tak přišli ...

 10. května 1945 – příjezd Rudé armády

 Požár rodného domu J. Otty po bombardování

 Bedřich Neubauer z Keřkova
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V sobotu dne 14. 4. 2012 se v přibyslavské 

Sokolovně opět a zdá se, že již můžeme říci 

tradičně, uskutečnila BENEFIČNÍ AKCE. Vystoupila 

zde skvělá rocková skupina VOSA ROCK, která 

přilákala mnoho mladých lidí. Výtěžek z této akce 

bude použit na svoz postižených děti do Speciální 

školy v Havlíčkově Brodě.

Velké díky patří skupině VOSA ROCK, všem 

ochotným lidem s dobrým srdcem, kteří nám 

s touto akcí pomohli, Městskému úřadu v Přibyslavi 

i všem, kteří na zábavu přišli a tím pomohli dobré 

věci. Mnohokrát děkujeme a rádi Vás napřesrok 

zase uvidíme!

Rodiče postižených dětí z Občanského 
sdružení TROJKA

Hudební skupina 
VOSA ROCK 
pomáhá

Poslední červencová sobota bude v Přibyslavi pat-

řit příznivcům festivalové kultury a kvalitní rockové 

hudby.  V sobotu 28. července 2012 se totiž bude 

konat již 4. ročník velkého hudebního festivalu, 

který pořádají členové přibyslavské kapely Šatlava. 

Také tento rok se kluci rozhodli pozvat do krásného 

prostředí Přibyslavska přední české hudební inter-

prety a nalákat tak mnoho fanoušků živé hudby.

NÁVRAT LEGENDY INE KAFE 
A TVRĎÁCI ŠKWOR
Mezi hlavní taháky tohoto ročníku patří slovenská 

kapela INE KAFE. Působí na Slovensku, ale je ne-

méně známá i na hudební scéně v Čechách od roku 

1995. Od té doby vydala 10 alb. To poslední „Právo 

na šťastie“ vyšlo minulý rok a kapela jej pokřtila na 

palubě letounu Boeing 737, který pilotoval zpěvák 

Vratko Rohoň. Stejnojmenné česko – slovenské 

tour kapely bylo beznadějně vyprodáno! Další 

přední kapelou, která potěší nejednoho milovníka 

tvrdší muziky, je formace ŠKWOR. Tato nu-metalo-

vá parta se na české scéně pohybuje již 14 let a do 

širšího podvědomí se dostala zejména rádii často 

hrající skladbou Sraž nás na kolena. Škwoři vloni 

vydali nové album „Drsnej kraj,“ které obsahuje 

i DVD s live nahrávkou pražského koncertu. 

ZPĚVAČKY ANETA A OLGA
Šatlava fest nabídne kromě tvrdé muziky i libé hla-

sy vynikajících českých sólových zpěvaček. Vítězka 

první Superstar ANETA LANGEROVÁ „zkropí“ ná-

vštěvníky festivalu Vodou živou a Křídla motýlí po-

hladí na duši. Aneta se naštěstí velmi brzo naučila 

být samostatnou a charismatickou osobností v těž-

kém světě hudebního průmyslu a proto i dnes po 

8 letech od vítězství v televizní soutěži má mnoho 

věrných fanoušků. Jako druhá sólová zpěvačka vy-

stoupí na Šatlava festu sympatická OLGA LOUNO-
VÁ. Olga je velmi aktivní nejen jako zpěvačka ale je 

známá též jako herečka, nebo dokonce řidička rally 

závodů. Její hudební počin „Láska v housce“, který 

nazpívala se zpěvákem Xindlem X má neskutečné 

4 miliony shlédnutí na Youtube. Jako zpěvačka ex-

celuje v mnoha muzikálech a zahrála si hlavní roli 

ve fi lmu Daniela Landy – Tacho.

NA SVÉ SI PŘIJDE KAŽDÝ!
Kromě uvedených interpretů na festivalu vystoupí 

další kapely, např. punk-rocková parta APPLE JUICE, 

která v Přibyslavi pod zámkem zahrála již v r. 2010, 

nebo se Šatlavou několikrát vystupující JAKSI TAKSI 

už znají Přibyslavsko velmi dobře. Příjemným zpestře-

ním festivalu bude O5 & RADEČEK. Skupina O5 & 

Radeček z jesenického podhůří funguje od roku 1994 

a je synonymem vkusného českého popu s inteligent-

ními aranžemi. Chotěbořská punk-rocková parta 

DEFRAGMENT měla na Šatlava festu vystoupit už 

loni, ale vzhledem ke zdravotním problémům zahrají 

až letos. Na festivalu samozřejmě vystoupí i domácí 

pořadatelská ŠATLAVA, která od začátku roku vy-

stupuje v novém složení s novými členy na pozicích 

bicích a elektrických kytar, takže se bude nač těšit!
 

PÁTEČNÍ PŘEDPROGRAM!
Letošní program festivalu bude proti loňskému pouze 

jednodenní. Festival proběhne v sobotu 28. července 

cca od 12.00 hodin. Pro nedočkavce a přespolní však 

bude zřízeno stanové městečko už od pátku a při-

pravujeme i páteční před-mejdan s DJ´s, který bude 

zdarma. Další změnou je i místo konání festivalu, 
které se přesouvá z letiště zpět dolů pod přibyslav-
ský zámek, kde se festival konal už v r. 2010.

KONCERTY ŠATLAVY = LEVNĚJŠÍ 
VSTUP!
Vstupenky se začnou v předprodeji prodávat od 

poloviny dubna a to za cenu okolo 250–300 Kč. 

Prodávat se budou velmi jednoduše formou SMS, 

kdy část ceny se odečte přímo z telefonu a část 

návštěvník doplatí na místě. K sehnání bude vstu-

penka i v kamenných prodejnách ve všech větších 

městech kraje Vysočina. Cenově zvýhodněnou 

vstupenku si bude možné od června zakoupit také 

na všech koncertech Šatlavy. Vstup bude možné 

zakoupit za zvýšenou cenu též na místě.

TĚŠÍME SE NA VÁS!
Všechny aktuální informace a odpovědi na jaké-

koli otázky naleznete na internetu na stránkách 

www.satlavafest.cz, nebo ještě aktuálněji na www.
facebook.com/satlavafest. Poslední červencová 

sobota nabídne v Přibyslavi opravdu pečlivě vy-

branou směs rozmanité hudby, tance a zábavy, na 

kterou si přijde opravdu každý!

Šatlava & team – Ondřej Málek

ŠATLAVA FEST 2012
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Jak je to s placením regulačního poplatku 
v lékárně?
VY SE PTÁTE:
Lékař mi vystavil opakovací recept, celkem si 

léky vyzvednu 2x a až po více než půl roce jdu 

zase na kontrolu. Budu platit regulační poplatek 

jednou, nebo dvakrát?

VZP ODPOVÍDÁ:
Novelizované znění zákona o veřejném zdravot-

ním pojištění (od 1. 1. 2012) uvádí, že pojištěnec 

hradí 30 Kč za recept, na jehož základě došlo 
k výdeji prvního z balení předepsaných 
hrazených léčivých přípravků nebo potravin 

pro zvláštní lékařské účely, bez ohledu na 
počet hrazených léčivých přípravků nebo 

potravin pro zvláštní lékařské účely a počet 
předepsaných balení.
Na otázku, jakým způsobem se bude vybírat 

regulační poplatek v případě výdeje léčivého 

přípravku předepsaného lékařem na opakovací 

recept, najdeme odpověď ve stanovisku vy-

daném ministerstvem zdravotnictví: Noveli-

zované znění ustanovení § 16a odst. 1 písm. d) 

zákona č. 48/1997 Sb. váže povinnost platit 

regulační poplatek k výdeji prvního z balení 

předepsaných léčivých přípravků. Takovým 

výdejem je za daných okolností každý zahájený 

originární (původní) výdej léčivého přípravku. 

Opakovací recept je v zásadě možné považovat 
za více samostatných receptů, které jsou 
z důvodu úspory (časová i administrativní) 
předepisujícím lékařem sloučeny do jednoho 
dokumentu. V takovém případě je pak každý 

nově zahájený výdej na opakovací recept nutné 

považovat za výdej prvního z balení předepsaných 

léčivých přípravků, a jako takový podléhá povin-

nosti platit regulační poplatek.

Regulační poplatek 30 Kč je tedy nutno platit za 
každý samostatný výdej na opakovací recept. 

Můžeme ještě uvést, že lékař postupoval zcela 

správně, když vystavil opakovací recept – je-li 

léčivý přípravek předepisován na účet veřejného 

zdravotního pojištění, lze na jeden recept 

předepsat více než jedno balení jednoho druhu 

léčivého přípravku pro zajištění léčby pacienta do 

jeho další kontrolní návštěvy u ošetřujícího lékaře, 

nejdéle však na dobu tří měsíců a zpravidla do 

počtu tří balení. Jestliže se výdej léčivého přípravku 

má opakovat, na receptu se uvede pokyn k opako-

vanému výdeji, a to zpravidla slovem „Repetatur“, 

a číslicí a slovy údaj o celkovém počtu výdejů.

VZP – POJIŠŤOVNA TĚCH NEJLEPŠÍCH
Získejte garanci péče a mnoho výhod navíc, 
registrujte se ihned na www.vzp.cz/registrace. 
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Jízdenka na WC 
České dráhy se, stejně jako ostatní podnikatelské subjek-
ty, snaží rozšiřovat své služby a především vydělávat.

To by nebylo nic divného, vždyť v dnešní době se tak 
chová kde kdo. Ten, kdo jezdí vlakem pouze občas, zaží-
vá nejedno překvapení. Někdy příjemné, jindy takové, že 
začne vzteky vidět rudě (což mu ostatně není nic platné). 
Ke změnám přistoupili i ve Žďáře nad Sázavou. Tady, 
zřejmě v rámci šetření, vyměnili „záchodovou babičku“ 
za jízdenku. Pokud tedy ucítíte na žďárském nádraží nut-
kavou potřebu si odskočit, nehledejte dveře na toalety. 
Je to zbytečné, stejně se dovnitř nedostanete. Cedule ve 
vstupu vás odkáže na služby pokladny. Stoupnete si tedy 
do fronty a namísto „tam a zpět Kolín“ nebo „jeden celý 
Havlíčkův Brod“ si zažádáte o „jízdenku na WC“. V ná-
dražácké odborné terminologii je nazývána „Vstupenkou 

V současné době přibývá v kraji Vysočina a to i na 
Havlíčkobrodsku případů vloupání do sklepních kójí. 
Pachatelé se v prvním čtvrtletí letošního roku vloupali 
celkem do 25 sklepů v Havlíčkově Brodě, do 8 sklep-
ních kójí v Přibyslavi a dva případy byly zaznamenány 
v Chotěboři. Celková škoda, kterou pachatelé způso-
bili, je bezmála 150 tisíc korun.

 Na dopadení pachatelů policisté intenzivně pracují. 
Objasňování této trestné činnosti je však obtížné.  Pa-
chatelé využívají skutečnosti, že kolem sklepních kójí 
je poměrně malý pohyb lidí a proto není jednoduché 
sehnat svědka krádeže. 

Pachatelům také nahrává jistota snadného výdělku, 
neboť ve sklepních kójích má téměř každý majitel ulo-
žené věci, které se dají snadno zpeněžit nebo zkon-
zumovat. Jedná se o jízdní kola, sportovní vybavení, 

elektroniku, nářadí, potraviny a alkohol. Dopadení pa-
chatelů znesnadňuje skutečnost, že mnoho poškoze-
ných zjistí, vzhledem k méně časté návštěvnosti těchto 
prostor, že se jim někdo vloupal do sklepní kóje, až po 
delší době.

Při objasňování této trestné činnosti by policistům vý-
razně pomohla zejména všímavost občanů. Je důležité, 
aby obyvatelé domu věnovali pozornost neznámým 
osobám, které se pohybují po domě a v případě, že 
si všimnou podezřelého člověka, okamžitě informovali 
policisty. Ke krádežím ve sklepních kójích nedochází jen 
v noci, jako je to typické pro vloupání do jiných objektů, 
ale prakticky kdykoli. Není nijak neobvyklé, že pachate-
lé vniknou do domů s cílem se vloupat do sklepní kóje 
i během dne. Jednoduše zazvoní na zvonek u vcho-
du a čekají, až je někdo do domu pustí, nebo vejdou 

dovnitř s příchozím obyvatelem. Je proto důležité se 
na takové situace zaměřit a neumožňovat neznámým 
lidem snadný přístup do domů.

V případě, že majitel zjistí vloupání do sklepní kóje, 
je nutné okamžitě přivolat policisty a nevstupovat do 
míst, kde se pachatel pohyboval, aby se nezničily sto-
py, které po sobě mohl zanechat. Proti zlodějům se dá 
také bránit důsledným zamykáním vstupních i všech 
dalších dveří. Nestačí dveře, které jsou opatřeny tzv. 
koulí, pouze zabouchnout. Takto zajištěné dveře ne-
jsou dostatečnou ochranou před pachateli.

 Pokud tato doporučení přijmou všichni obyvatelé 
domu a důsledně je dodržují, výrazně tím zvýší svoji 
ochranu před rizikem vloupání do sklepních kójí, bytů 
i všech ostatních krádeží v domě.

nprap. Monika Pátková
Preventivně informační skupina 

Havlíčkův Brod

Počet vloupání do sklepních kójí se zvýšil
HAVLÍČKOBRODSKO: Rady a doporučení jak riziko vloupání snížit  

WC“. Zaplatíte pět korun hotově, obdržíte klíč a jízdenku, 
na níž je vytištěno, že je pro jednu osobu, odjezd je limito-
ván datem, a platí do pro jedno použití (to není překlep, 
tento text na jízdence opravdu stojí). Vzhledem k tomu, 
že v kabinkách na WC chybí toaletní papír (pokud si jej 
nevšimnete ve vstupních prostorách a nevezmete si jej 
hned tam), je jízdenka zřejmě určena i jako první pomoc 
v případě, že nemáte po ruce vlastní papírové kapesníky 
(chvála Bohu za to, že to už není klasická stará jízdenka 
malého formátu tištěná na velmi tvrdém podkladu). Jo, 
služby se rozšiřují. Občas sice nestačíte žasnout, ale po-
krok zastavit nelze. Jak je vidět, přes počítač musí projít i 
návštěva nádražních WC. A určitě se tato kolonka brzy 
objeví i v pravidelném statistickém hlášení. Tam se bude 
vyjímat obzvlášť pěkně a možná začne zanedlouho tyto 
údaje využívat pro svou potřebu i Svazek vodovodů a ka-
nalizací. Jen aby se nám pak jízdenka na WC opět o něco 

neprodražila. Abychom pak ještě s láskou a nostalgií 
nevzpomínali na pečlivé „záchodové babičky“, které nám 
za dvě kačky podaly toaletní papír přímo do ruky a občas 
s námi prohodily i pár vlídných slov. 

(Redakce převzala z internetové diskuze)
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PŘIBYSLAVSKÝ 
DVANÁCTIBOJ 2012
Čtvrtá disciplína letošního dvanáctiboje – přespolní běh v délce 6 km – se 

uskutečnila v neděli 15. dubna na dopravním hřišti v Ronovské ulici. Počasí 

nám letos nepřálo – studený vítr a náročná trať důkladně prověřily kvality 

závodníků, kterých se startu sešlo celkem 22. 

Příští disciplínou dvanáctiboje bude

v neděli 6. května již 15. ročník Běhu do vrchu. 
Prezentace 9.00 – 9.20 hodin u Starého špitálu

 start v 9.30 hodin u štoly pod farou
Ing. Josef Moštěk

MUŽI Košíková Florbal Kopaná CELKEM
Příjmení Jméno počet 

zásahů
počet 

zásahů
počet 

zásahů
součet 
zásahů

celkově 
body

pořadí

Dolák Vladimír 7 5 5 17 100,00 1

Loužecký Petr 2 7 7 16 94,12 2

Loužecký st. Petr 6 6 3 15 88,24 3 - 5

Moštěk Josef 4 4 7 15 88,24 3 - 5

Plachta Marek 6 7 2 15 88,24 3 - 5

Zach Vladimír 4 8 2 14 82,35 6 - 7

Holcman František 5 5 4 14 82,35 6 - 7

Loužecký Filip 3 6 3 12 70,59 8 - 9

Kubát Jiří 2 6 4 12 70,59 8 - 9

Vábek Jaroslav 2 6 1 9 52,94 10 - 11

Matějka Luboš 0 5 4 9 52,94 10 - 11

Loužecký Richard 6 1 0 7 41,18 12 - 13

Šubrt Petr 5 2 0 7 41,18 12 - 13

ŽENY Košíková Florbal Házená CELKEM
Příjmení Jméno počet 

zásahů
počet 

zásahů
počet 

zásahů
součet 
zásahů

celkově 
body

pořadí

Šubrtová Lucie 5 4 5 14 100,00 1

Loužecká Kristýna 4 5 3 12 85,71 2

Kvardová Markéta 2 4 5 11 78,57 3

Lazárková Veronika 0 4 6 10 71,43 4

Mošťková Miroslava 1 3 3 7 50,00 5

Šubrtová Eliška 0 5 1 6 42,86 6

Seemannová Jitka 2 2 1 5 35,71 7

DVOJICE
Příjmení body pořadí

Loužecký st. P., 
Loužecká K.

173,95 1

Zach, Lazárková 153,78 2

Kubát, Kvardová 149,16 3

Šubrtovi 141,18 4

PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2012
MÍČOVÝ TROJBOJ – VÝSLEDKY

PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2012
KUŽELKY – VÝSLEDKY

PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2012
PŘESPOLNÍ BĚH – VÝSLEDKY

MUŽI
příjmení jméno součet hodů body pořadí
Loužecký st. Petr 88 100,00 1

Kubát Jiří 83 94,32 2

Šubrt Petr 82 93,18 3

Zach Vladimír 79 89,77 4

Plachta Marek 76 86,36 5

Dolák Vladimír 76 86,36 6

Moštěk Josef 74 84,09 7

Holcman František 74 84,09 8

Vábek st. Jaroslav 66 75,00 9

Matějka Zdeněk 64 72,73 10

Sedlák Tomáš 62 70,45 11

Loužecký Richard 42 47,73 12

Matějka Luboš 38 43,18 13

Loužecký Filip 34 38,64 14

ŽENY
příjmení jméno součet hodů body pořadí
Mošťková Miroslava 79 100,00 1

Lazárková Veronika 71 89,87 2

Šubrtová Lucie 64 81,01 3

Loužecká Kristina 64 81,01 4

Kvardová Markéta 62 78,48 5

Sedláková Lenka 37 46,84 6

Seemannová Jitka 30 37,97 7

Šubrtová Eliška 22 27,85 8

DVOJICE
příjmení body pořadí
Mošťkovi 184,09 1

Loužecký st. P., Loužecká 
K.

181,01 2

Zach, Lazárková 179,64 3

Šubrtovi 174,19 4

Kubát, Kvardová 172,8 5

Holcman, Sedláková 130,93 6

MUŽI
Příjmení Jméno Čas Body Pořadí
Řezníček Roman 24:27.0 100,00 1 - 2

Kříž Ondřej 24:27.0 100,00 1 - 2

Sládek Jan 24:28.0 99,93 3

Hulák Petr 26:03.0 93,86 4

Bradáč Jiří 26:54.0 90,89 5

Šubrt Petr 27:40.0 88,37 6

Pospíchal Jaromír 28:09.0 86,86 7

Vábek st. Jaroslav 28:49.0 84,85 8

Ledvinka Josef 29:06.0 84,02 9

Loužecký ml. Petr 30:08.0 81,14 10

Zach Vladimír 31:16.0 78,20 11

Kubát Jiří 31:48.0 76,89 12

Bradáč Alois 34:55.0 70,02 13

Plachta Marek 34:59.0 69,89 14

Moštěk Josef 35:45.0 68,39 15

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - ŽENY
Příjmení Jméno Čas Body Pořadí
Šulcová Martina 29:41.0 100,00 1

Havlíková Jana 31:38.0 93,84 2

Loužecká Kristýna 37:05.0 80,04 3

Šubrtová Eliška 38:59.0 76,14 4

Šubrtová Lucie 39:08.0 75,85 5

Lazárková Veronika 41:57.0 70,76 6

Seemanová Jitka 48:22.0 61,37 7

DVOJICE
Příjmení body pořadí
Šubrtovi 164,22 1

Zach, Lazárková 148,96 2

PREZENTACE
9:00–9:20 hod. 
U STARÉHO ŠPITÁLU
START V 9:30 hod. 
U ŠTOLY
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MUŽI Silový trojboj Kuželky Míčový víceboj Přespolní běh Celkově
Příjmení Jméno body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí
Moštěk Josef 100,00 1 84,09 7 88,24 3 - 5 68,39 15 340,72 1
Plachta Marek 80,13 2 86,36 5 88,24 3 - 5 69,89 14 324,62 2
Kubát Jiří 63,28 4 94,32 2 70,59 8 - 9 76,89 12 305,08 3
Vábek st. Jaroslav 38,60 6 75,00 9 52,94 10 - 11 84,85 8 251,39 4

Zach Vladimír 0,00 0 89,77 4 82,35 6 - 7 78,2 11 250,32 5
Šubrt Petr 0,00 0 93,18 3 41,18 12 - 13 88,37 6 222,73 6

Holcman František 48,38 5 84,09 8 82,35 6 - 7 0,00 0 214,82 7
Loužecký st. Petr 0,00 0 100,00 1 88,24 3 - 5 0,00 0 188,24 8
Dolák Vladimír 0,00 0 86,36 6 100,00 1 0,00 0 186,36 9
Loužecký ml.  Petr 0,00 0 0,00 0 94,12 2 81,14 10 175,26 10
Loužecký Filip 0,00 0 38,64 14 70,59 8 - 9 0,00 0 109,23 11
Řezníček Roman 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 - 2 100,00 12
Kříž Ondřej 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 - 2 100,00 13
Sládek Jan 0,00 0 0,00 0 0,00 0 99,93 3 99,93 14
Matějka Luboš 0,00 0 43,18 13 52,94 10 - 11 0,00 0 96,12 15
Hulák Petr 0,00 0 0,00 0 0,00 0 93,86 4 93,86 16
Bradáč Jiří 0,00 0 0,00 0 0,00 0 90,89 5 90,89 17
Loužecký Richard 0,00 0 47,73 12 41,18 12 - 13 0,00 0 88,91 18
Pospíchal Jaromír 0,00 0 0,00 0 0,00 0 86,86 7 86,86 19
Ledvinka Josef 0,00 0 0,00 0 0,00 0 84,02 9 84,02 20
Matějka Zdeněk 0,00 0 72,73 10 0,00 0 0,00 0 72,73 21
Sedlák Tomáš 0,00 0 70,45 11 0,00 0 0,00 0 70,45 22
Bradáč Alois 0,00 0 0,00 0 0,00 0 70,02 13 70,02 23
Havlíček Roman 68,92 3 0,00 0 0,00 0 0,00 0 68,92 24
Vacek Martin 37,28 7 0,00 0 0,00 0 0,00 0 37,28 25

ŽENY Silový trojboj Kuželky Míčový víceboj Přespolní běh Celkově
Příjmení Jméno body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí
Šubrtová Lucie 0,00 0 81,01 3 100,00 1 75,85 5 249,40 1
Kvardová Markéta 0,00 0 78,48 5 78,57 3 0,00 0 226,94 2
Lazárková Veronika 0,00 0 89,87 2 71,43 4 70,76 6 238,19 3
Loužecká Kristina 0,00 0 81,01 4 85,71 2 80,04 3 251,57 4
Mošťková Miroslava 0,00 0 100,00 1 50 5 0,00 0 228,20 5
Doležalová Michala 100,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0 188,37 6
Šulcová Martina 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 100,00 7
Havlíková Jana 0,00 0 0,00 0 0,00 0 93,84 2 93,84 8
Seemannová Jitka 0,00 0 37,97 7 35,71 7 61,37 7 73,68 9
Šubrtová Eliška 0,00 0 27,85 8 42,86 6 76,14 4 151,85 10
Sedláková Lenka 0,00 0 46,84 6 0,00 0 0,00 0 46,84 11

Dvojice Silový trojboj Kuželky Míčový 
víceboj

Přespolní běh Body celkem Pořadí

Zach, Lazárková 0,00 179,64 153,78 148,96 482,38 1
Šubrtovi 0,00 174,19 141,18 164,22 479,59 2
Loužecký st. P., 
Loužecká K.

0,00 181,01 173,95 0,00 354,96 3

Mošťkovi 0,00 184,09 138,24 0,00 322,33 4
Kubát, Kvardová 0,00 172,80 149,16 0,00 321,96 5
Vacek, Doležalová 137,25 0,00 0,00 0,00 137,25 6
Holcman, Sedláková 0,00 130,93 0,00 0,00 130,93 7

PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2012 – CELKOVÉ VÝSLEDKY PO ČTYŘECH DISCIPLÍNÁCH

C E N Í K  I N Z E R C E 
V  P Ř I BY S L AV S K É M 
O B Č A S N Í KU
FORMÁT 1 / 1 celá strana 

(cca 190 x 269 mm) 

2 000 Kč

FORMÁT 1 / 2 strany 

(cca 190 x 134,5 mm; 95 x 269 mm) 

1 000 Kč

FORMÁT 1 / 4 strany 

(cca 95 x 134,5 mm)  

500 Kč

FORMÁT 1/ 8 strany 

(cca 67 x 95 mm)  

250 Kč

FORMÁT 1/ 16 strany 

(cca 33 x 95 mm) 

125 Kč

FORMÁT 1 cm2  

 4 Kč



Sport Str. 19KVĚTEN 2012

FOTBAL - JARO 2012Jarní volejbalový 
turnaj smíšených 
družstev dospělých
V sobotu 14. dubna 2012 patřila přibyslavská sportovní 

hala volejbalistům. Odehrál se zde již 9. ročník volejba-

lového turnaje smíšených družstev dospělých. Jedinou 

podmínkou pro přihlášení družstva bylo, že družstvo 

muselo mít v týmu nejméně dvě ženy.

Organizátorem 1. ročníku byl oddíl volejbalu sportov-

ního klubu Juvenis. Po ukončení činnosti oddílu v klubu 

převzal v roce 2006 „štafetu“ v pořádání oddíl volejbalu 

TJ Sokol Přibyslav.

Organizátorem letošního ročníku byl oddíl volejbalu 

žen. Přihlásilo se celkem 13 družstev.

V půl deváté nastoupilo na palubovku kolem 90 hrá-

čů. Úvodního slova se ujal bývalý hráč oddílu Aleš Holub 

a seznámil hráče s pravidly turnaje.

Družstva byla losem rozdělena do tří základních sku-

pin po 4 družstvech. Jedna skupina byla pětičlenná a tím 

pro družstvo umístěné na posledním místě v  této skupi-

ně turnaj končil. Hrálo se systémem každý s každým na 

dva hrané sety do 20 bodů. Podle umístění v I. kole se 

utvořily nové skupiny, které mezi sebou sehrála utkání o 

konečné pořadí v turnaji opět systémem každý s každým 

na dva hrané sety do 20 bodů. Zde musel být konečný 

výsledek rozdílem 2 bodů.

Konečné pořadí v 9. ročníku:

Marná snaha1. 

Pelhřimov2. 

Nové Veselí3. 

Twister Třebíč4. 

3 x smrt5. 

Sešlost6. 

Můžeš7. 

Turbo8. 

Cukrárna Fontána9. 

 Fífatým10. 

 Mazec11. 

 Brumštajn12. 

 Batyskaf13. 

Všechna družstva obdržela diplom a věcné ceny.

Po celou dobu turnaje bylo pro hráče zajištěno občerst-

vení, o které se postaraly členky volejbalového oddílu. 

O hladký průběh celého turnaje se perfektně postarali 

pan Novotný Josef a Holub Aleš, kterým patří velký dík.

Velké poděkování patří též sponzorům – hlavní spon-

zor: Ing. Libor Joukl, město Přibyslav, TPK Hesov a Kraj 

Vysočina.

za oddíl volejbalu žen Marcela Kasalová

DATUM DEN KDE ZAČÁTEK KDO ODJEZD z 
Přibyslavi

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  

SKUPINA
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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

 středa 9. května 2012 10.00 hodin – 16.00 hodin 
STARÝ ŠPITÁL – Vyšehradská ulice

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

SECOND HAND
 výprodej zboží z Anglie
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P r o d á m
plastové dve e zlatý dub, hlavní a vedlejší vchodové. Nové z neuskute n né
stavby. Dále kompletní oplocení zahrady brána, branka, pletivo. P ivezu.

Tel: 777106709
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Oddlužení je jediná šance na nový život 

bez dluhů!!! Neodkládejte své rozhodnutí!

DLUHŮM

1.  Máte závazky, které už nezvládáte, nebo v budoucnu ne-

budete zvládat splácet?

2.  Je Vám jasné, že další půjčkou nic nevyřešíte, jen problém 

oddálíte a prohloubíte?

3.  Je Vám jasné, že Vám věřitelé navýší vaše závazky o sankč-

ní úroky a pokuty, které vyplývají ze smluv, které jste 

s nimi podepsali?

Řešte svoji situaci bez odkladů. Zítra může být pozdě. 

Pomůžeme Vám!

mk-konzult@seznam.cz  tel: 773 799 439

Markéta Běhůnková

Bechyňovo náměstí 43

Přibyslav
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Přijďte ochutnat nové pivečko 
SVIJANSKÝ MÁZ  11°

Nabízíme
- posezení v příjemném prostředí

- uspořádání společenských akcí  - křtiny, svatby, 
promoce, srazy, rodinné oslavy, smuteční hostiny

- za příznivého počasí posezení na zahrádce

Zajistíme na soukromé i fi remní akce
- suché pivní chlazení (v letních měsících pro velký 

zájem nutno objednat)
-  pivo za nákupní ceny – Svijany, Rebel, Chotěboř, 

Bernard

Informace: p. Křesťan, tel. 736 764 158
Rezervace: tel. 456 484 297

Těšíme se na Vaši návštěvu

RESTAURACE U ŽIŽKY
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Orientační soutěž historických vozidel
Ve dnech 26. a 27. května 2012 se koná 

XIX. ročník orientační soutěže historických 
vozidel 

V Y S O Č I N A  2012
který pořádá VETERAN PRAGA CAR 
CLUB BRNO ve spolupráci s MOTOR 
JOURNALem a městem Přibyslav. Úče-
lem akce je připomenutí historie mo-
torismu a zprostředkovat setkání maji-
telů a renovátorů historických vozidel. 
Soutěž je vypsána pro historická vozidla třídy 
A - G (motocykly, automobily a užitková vozi-

dla vyrobená do 31. 12. 1980).
Soutěž je dvouetapová v délce cca 80 km 
a povede Českomoravskou vysočinou po 
trase - Zubří u Nového Města na Moravě 
- Veselíčko - Přibyslav – Buková - Nové 
Veselí - Žďár nad Sázavou - Nové Město n. 

M. - Zubří.
Přibyslavští občané si budou moci prohléd-
nout historická vozidla účastnící se soutěže v 
sobotu 26. května 2012 přibližně v době od 

11.00 do 13.30 hod. 
Pavel Trávníček, tajemník VPCC Brno

RALLYE POSÁZAVÍ
V sobotu 26. května 2012 se bude konat 15. ročník motoristické soutěže 
Rallye Posázaví. 
V rámci tohoto závodu bude v době  od 9.00 hod do 18.00 hod. 
omezen provoz na komunikacích 
III/03815 mezi obcemi Pohled – Dlouhá Ves
III/03810 mezi obcemi Dlouhá Ves – Utín
III/03818 mezi obcemi Stříbrné hory – Utín.

Bližší informace na zvláštních plakátech a na http://tvstudiohb.cz/.
Ing. Josef Moštěk

FOTORUBR IK A: OHLÉDNUTÍ Z A DIVADLEM
foto z divadelní hry NENÍ KOST JAKO KOST (ds Furiant)
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Hody, hody 
doprovody,…
KZM Přibyslav, ve spolupráci s akční skupinou ŽENY 

MAS Havlíčkův kraj uspořádalo v dubnu putovní jarní 

výstavu spojenou se soutěží „O nejkrásnější velikonoční 
vajíčko“, která byla ukončena 20. dubna 2012.

Sešlo se celkem 25 vystavovatelů a navštívilo ji více jak 

500 návštěvníků, kteří odevzdali, „tomu svému vajíčku“, 

484 platných hlasů. Protože se soutěže zúčastnili malí 

i velcí vystavovatelé, bylo organizátory rozhodnuto, že 

budou vyhlášeni vítězové dva. Jeden v „dospělácké“ 

soutěži, s právem uspořádat příštím rokem výstavu 

i soutěž a jeden dětský vítěz.  

Mezi dospělými se na prvních třech místech umístili:

Obec Stříbrné Hory    48 hlasů1. 
KVC Harmonie Přibyslav  43 hlasů2. 
Obec Dlouhá Ves   33 hlasů3. 

Mezi dětskými účastníky byli nejlepšími:

Mateřská škola Pohled   21 hlasů1. 
Školní klub a školní družina Přibyslav  19 hlasů2. 
Základní škola a Mateřská škola Oudoleň 15 hlasů3. 

Vítězům gratulujeme a ostatním děkujeme za účast 

v soutěži. Slavnostní předání ocenění proběhne v so-

botu 5. května 2012 v 11.00 hodin v Kurfürstově domě 

v Přibyslavi u příležitosti slavnostního zahájení turistické 

sezóny v ICMM Přibyslav a při vernisáži výstavy paní

 A. Kunstarové.

Anna Šauerová
ICMM Přibyslav

 Dospělí: 1. místo – Stříbrné Hory

 Děti: 1. místo – Mateřská škola Po-
hled

 2. místo – KVC Harmonie Přibyslav

 2. místo – Školní klub a školní
družina Přibyslav

 3. místo – Obec Dlouhá Ves

 3. místo – Základní škola 
a Mateřská škola Oudoleň
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POZVÁNKA 
Začátek léta se blíží a my bychom Vás rádi, vážení spolu-

občané a návštěvníci Přibyslavi, pozvali na kulturní pro-

gram, který jsme připravili na první červnový víkend.

Římskokatolická farnost Přibyslav se letos připojila 

k celostátní akci nazvané Noc kostelů 2012, která se koná 

v noci z 1. na 2. června, a připravila si pro všechny zá-

jemce přednášku „Izrael očima MUDr. Zdeňka Sadílka“ o 

jeho pobytu v této zemi spojenou s promítáním fotografi í.  

Začátek tohoto jistě nevšedního povídání bude v pátek 1. 

června ve 20.00 hodin v kostele Narození sv. Jana Křtite-

le. Po této přednášce bude slavnostně zpřístupněna při-

byslavská věž a budete si moci prohlédnout naše město 

v nočních hodinách, bude to nezapomenutelný zážitek 

pro všechny návštěvníky. Prohlídky se budou konat od 

21.30 do 24.00 hodin.  Od 23. hodiny si můžete vyslech-

nout v atmosféře přibyslavského kostela vystoupení smí-

šeného pěveckého sboru Jasoň z Havlíčkova Brodu.

Následující den, v sobotu 2. června, je pro Vás při-

praven mini festival „Houpačka - aneb letní jazzové 

lelkování“, který proběhne na farní zahradě nebo farní 

stodole dle počasí. Začátek je naplánován na 14.43.

Můžete si přijít poslechnout hudební vystoupení 

Himbeere Brombeere, Orchestru ZUŠ Polná a sku-

piny Teapacks. Pokud se rádi zasmějete, určitě ne-

smíte vynechat divadelní představení pro velké i malé 

děti s názvem Libuše, kde se vám představí Domi-

nik Linka se svojí kolegyní Johankou Vaňousovou.

Na místě pro Vás bude připraveno občerstvení, grilování, 

stánky s řemesly a regionálními potravinami a všichni se 

můžete zapojit do připravených her a malování pro děti, 

které si připravila paní Věra Jirásková  s Anežkou Kunsta-

rovou. Přijďte se s námi zhoupnout!

V sobotu od 13.00 do 20.00 hodin budete opět moci 

vystoupat po nových schodištích na přibyslavskou věž 

a kochat se krásnými výhledy na naše město a jeho okolí.

Srdečně Vás zvou pořadatelé – město Přibyslav, Řím-

skokatolická farnost Přibyslav, KZM Přibyslav a Himbee-

re Brombeere.

Všechny podrobné informace sledujte, prosím, na pla-

kátech.
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01.06.12 NOC  O

Vy všichni jste děti světla
Nám nevládne

ani temnota
NOC

Pátek  1. června 2012

kostel Narození 
sv. Jana Křtitele
20.00–21.30 hod.
 –  Izrael očima MUDr. Zdenka 

Sadílka – přednáška 

23.00–24.00 hod.
– vystoupení smíšeného pěvec-

kého sboru Jasoň

přibyslavská věž
21.30  hod.  
–   slavnostní zpřístupnění při-

byslavské věže veřejnosti

21.30–24.00 hod.  
 –  noční prohlídka přibyslavské 

věže
 – výstava fotografi í z rekon-

strukce

Sobota 2. června 2012

farní zahrada
14.43 hod.
– Houpačka aneb letní jazzové 

lelkování 
koncerty:
 Himbeere Brombeere
 Orchestr ZUŠ Polná
 Teapacks
divadlo: 
  Libuše (hrají Dominik Linka 

a Johanka Vaňousová)

–  občerstvení
–  grilování, stánky s řemesly 

a regionálními potravinami
–  malování pro děti s paní Vě-

rou Jiráskovou a Anežkou 
Kunstarovou

–  prohlídky přibyslavské věže 

Vstupné na sobotní festival: 
děti zdarma, studenti a senioři 
60 Kč, dospělí 120 Kč

Město Přibyslav 

Římskokatolická 
farnost Přibyslav

Kulturní zařízení města Přibyslav

Vás srdečně zvou na následující dvoudenní 
kulturní program v Přibyslavi:  

NOC KOSTELŮ 2012 – SETKÁNÍ POD VĚŽÍ

www.nockostelu.cz www.kzmpribyslav.cz
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Přibyslavský občasník 5/2012, číslo 257. Vydává město Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav. Evidenční číslo MK ČR E 16788. Odpovědnost za vydavatele má Rada města Přibyslav. 

Redakční rada: Zdeňka Valnerová (šéfredaktor), Anna Šauerová (sběr příspěvků a počítačový přepis), Andrea Slaninová (počítačový přepis), Mgr. Jakub Vaníček( hlavní jazyková korektura), 

Petr Štefáček (fotodokumentace). Fotografi e: Ladislav Hladík st., Karel Březina a z archívů přispěvatelů. Příspěvky vyjadřují názory autorů a nemusí být totožné se stanoviskem vydavatele a redakční rady. 

Redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla – 21. 5. 2012 do 12.00 hodin. Adresa redakce: KZMP, Bechyňovo náměstí 45, 

582 22 Přibyslav, e-mail: obcasnik@pribyslav.cz. Grafi cká úprava a sazba www.judacreative.cz, tisk GRAFIES a.s. Hlinsko, náklad 1670 výtisků

květen 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. 5. 2012–31. 5. 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 9.00–11.00 zavřeno
tel.: 569 484 361, 569 484 257, e-mail: ic@pribyslav.cz

KULTURNÍ PŘEHLED

Taneční akademie ve spolupráci se ŠD a ŠK - 
při ZŠ Přibyslav
 SVĚT V MALÉM – výstava modelů - 

KZMP pro vás připravuje na červen

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

od 1. května 2012 Burza knih – nákup až se 100 % slevou Kurfürstův dům  KZMP- 
od 1. května 2012 Výstava fotografi í Hair style kulturní dům  L.Králová, D-Photo.cz, KZMP- 
1. května 2012 Svátek práce - státní svátek     - 
2. května 2012 v 8.30 h. V knihovně si můžeme i hrát Kurfürstův dům  KVC Harmonie, KZMP- 
3. května 2012 v 16.00 h. Koncert žáků ZUŠ, pobočka Přibyslav kulturní dům  ZUŠ, KZMP- 
5. května 2012 v 9.00 h. Fotbal Ž-A Přibyslav : Pelhřimov B fotbalové hřiště  SK Přibyslav- 
5. května 2012 v 9.00 h. Zdravověda dopravní hřiště  MSČČK Přibyslav- 
5. května 2012 v 9.00 h. Dětské dopravní dopoledne dopravní hřiště  KVC Harmonie Přibyslav- 
5. května 2012 v 11.00 h. Vernisáž výstavy A. Kunstarové Kurfürstův dům  KZMP- 
5. května 2012 v 11.00 h. Slavnostní zahájení Turistické sezóny v ICMM Kurfürstův dům  KZMP- 
5. května 2012 v 11.00 h. Slavnostní vyhodnocení soutěže „Hody,hody…“   Kurfürstův dům  KZMP, MAS Havlíčkův kraj- 
5. května 2012 v 16.30 h. Fotbal Ž-B Přibyslav : Šlapanov fotbalové hřiště  SK Přibyslav- 
5. května 2012 v 19.00 h. Hudební slavnosti 2012 – Petr Spálený a hosté kulturní dům  ZUŠ, pobočka Přibyslav, KZMP- 
6. května 2012 v 16.30 h. Fotbal A Přibyslav :  Světlá nad S. fotbalové hřiště  SK Přibyslav- 
6. května 2012 v 9.00 h. Přibyslavský dvanáctiboj – Běh do vrchu štola pod farou  SZMP- 
8. května 2012 Den vítězství – státní svátek- 
8. května – 12. května 2012 Sběr a svoz velkoobjemového odpadu dle rozpisu  Město Přibyslav- 
10. května 2012 v 16.00 h. Jarní slavík  - soutěž ve zpěvu kulturní dům  KZMP- 
11. května 2012 v 18.00 h. Modrý tygr – fi lm kulturní dům  KZMP- 
12. května 2012 Výlet pro členy MSČČK Přibyslav  Praha  MSČČK Přibyslav- 
12. května 2012 v 9.00 h Den otevřených dveří hasičská zbrojnice  SDH Přibyslav- 
12. května 2012 v 15.00 h. Dětský den KD Utín  Osadní výbor Utín  - 
12. května 2012 v 16.30 h. Fotbal D Přibyslav : Jeřišno fotbalové hřiště  SK Přibyslav
13. května 2012 ve 14.00 h Svěcení nové kaple obec Brzkov  Obec Brzkov- 
13. května 2012 v 16.30 h. Fotbal B Přibyslav : Staré Ransko fotbalové hřiště  SK Přibyslav- 
17. května 2012 ve 14.30 h. Jarní zpívání pro členy SPCCH ČR ZO Přibyslav Kulturní dům  SPCCH ČR ZO Přibyslav, KZMP- 
19. května 2012 v 9.00 h. Fotbal Ž-A Přibyslav : Počátky fotbalové hřiště  SK Přibyslav- 
19. května 2012 v 9.00 h Župní přebor v lehké atletice sportoviště SZMP  Župa Havlíčkova, TJ Sokol, SZMP- 
19. května 2012 v 19.30 h. Probudím se včera – fi lm kulturní dům  KZMP- 
20. května 2012 v 16.30 h. Fotbal A Přibyslav : Speřice fotbalové hřiště  SK Přibyslav - 
24. května 2012 od 13.00 do 14.00 h. on-line chat s místostarostou města internet  Mě Ú- 
25. května 2012 v 17.00 h. O Vendulce a Vitouškovi – divadelní pohádka kulturní dům  DS Sluníčko, KZMP- 
25. května 2012 v 18.00 h. Setkání ministrantů farní kostel Přibyslav  Římskokatolická farnost- 
26. května 2012 od 9.00 h. Rallye Posázaví omezení provozu  - 
26. května 2012 od 11.00 do 13.30 h Orientační soutěž historických vozidel Bechyňovo náměstí  VPCC Brno- 
26. května 2012 v 15.00 h. Fotbal D Přibyslav : Měřín fotbalové hřiště  SK Přibyslav- 
27. května 2012 v 16.30 h. Fotbal B Přibyslav : Ledeč nad S. fotbalové hřiště  SK Přibyslav- 
30. května 2012 Zájezd pro seniory Zámek Častolovice  Město Přibyslav, klub Pohoda- 
31. května 2012 v 16.00 h. Koncert žáků ZUŠ, pobočka Přibyslav kulturní dům  ZUŠ, KZMP- 
31. května 2012 v 18.00 h. Strategický plán města Přibyslav-beseda zasedací sál radnice  Město Přibyslav- 
1. června 2012 ve 20.00 h. Noc kostelů 2012 – bližší na plakátech farní kostel Přibyslav  Město Přibyslav a další- 
2. června 2012 v 9.00 h. Fotbal Ž-A Přibyslav : Světlá nad S. fotbalové hřiště  SK Přibyslav- 
2. června 2012 ve 14.43 h. Houpačka – bližší na plakátech farní zahrada  Město Přibyslav a další- 
3. června 2012 v 16.30 h. Fotbal A Přibyslav : Havlíčkův Brod fotbalové hřiště  SK Přibyslav- 
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