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Digitalizace kina nezaručuje plné 
hlediště
Dne 25. 4. 2012 přijalo zastupitelstvo města Přibyslav devíti hlasy toto usnesení: 

„Zastupitelstvo města Přibyslav bere na vědomí zprávu o problematice digitalizace 

kin a schvaluje záměr digitalizace kina v Kulturním domu Přibyslav.“

Podle Zprávy o problematice digitalizace kina, kterou zpracovala vedoucí KZMP 

Zdeňka Valnerová, dojde již v průběhu letošního roku k zásadním omezením v na-

bídce nových fi lmů na klasickém 35 mm formátu (ve kterém promítá i kino v Přiby-

slavi) a od roku 2013 již budou distribuovány do kin pouze digitální kopie. To by 

v následujících letech pravděpodobně znamenalo faktický konec kina v Přibyslavi.

V současné době promítá kino v Přibyslavi především divácky úspěšné fi lmy 

a každý rok zajišťuje přibližně dvě promítání pro základní školu. Znamená to, že 

například v roce 2011 proběhlo 14 projekcí s celkovou návštěvou 1287 diváků 

a 10 projekcí fi lmového klubu, s celkovou návštěvou 277 diváků. Náklady na kom-

pletní digitalizaci (bez využití 3D) mají činit cca 2,5 mil. Kč.

S těmito skutečnostmi byli zastupitelé seznámeni a na jejich základě většina 

z nich rozhodla o záměru kino v Přibyslavi digitalizovat. Záměr ještě není skutečná 

realizace! Přesto si dovolím napsat několik svých postřehů k tomuto tématu, dříve 

než bude navrhnuto fi nální řešení.

Jelikož se bude jednat o nezanedbatelnou investici, bude ji třeba poměřovat 

i z pohledu dalších potřeb, které město a jeho integrované obce mají. V mnoha 

obcích, ale i v některých částech Přibyslavi nám chybí prostředky do základní infra-

struktury, proto bude pro rozhodnutí, zda digitalizovat kino či ne, zásadní koncept 

budoucího využití kina, aby se případně do kina vložené prostředky odrazily i v jeho 

návštěvnosti a využití. Zrovna včera jsem navštívil digitalizované kino ve Žďáře nad 

Sázavou, kde zrušili promítání fi lmu z důvodů nedostatku diváků (na fi lm se nesešlo 

ani 10 diváků). Shodou okolností šlo o fi lm, na který v Přibyslavi byla návštěvnost 

cca 70 osob. Z tohoto je vidět, že pouhá digitalizace není zárukou úspěchu a vy-

soké návštěvnosti. Před tím, než se jako zastupitelé pro digitalizaci rozhodneme, 

měli bychom znát záměr provozovatele na její využití, návštěvnost digitalizovaných 

kin v obdobně velkých městech, možnosti využití digitalizovaných technologií i pro 

jiné účely, než je promítání kina a koncepci fungování takovéhoto zařízení v našem 

městě. Osobně si myslím, že dříve, než budou zodpovězeny tyto otázky, nemáme 

s digitalizací kina kam spěchat. Snad i proto, že můžeme očekávat budoucí pokles 

ceny těchto zařízení. 

Martin Kamarád, místostarosta města

Květnové poznámky
V minulém příspěvku jsem psal, že město Přibyslav zastavilo práce na rekonstrukci 

a dostavbě Základní školy Přibyslav. V době, kdy píši tento příspěvek, komplikace 

stále nejsou vyřešeny. Prostavěno je cca za 500.000 Kč. Jsou vyčištěny sklepy části 

staré budovy do náměstí (budova C), včetně odstranění neodizolovaných podlah, 

je zbouraný nepotřebný přílepek k této části budovy a odtěžena část zeminy ve 

dvoře školy. Všechny tyto práce bylo nutné udělat. Chod školy nebyl nijak narušen 

a není do budoucna omezen. Další výstavbou, pokud nedojde k dohodě investora, 

projektantů a dodavatelské fi rmy, by mohlo dojít k nekontrolovatelnému navýšení 

nákladů stavby. Město žádné práce navíc nepožaduje. Problém není na naší straně, 

a proto je stavba stále zastavena. Postupujeme uvážlivě, máme právní zastoupení. 

O tom všem jsem podal informaci dne 25. dubna na veřejném zasedání zastupitel-

stva města. Činím tak nyní i prostřednictvím Přibyslavského občasníku.

Zastupitel Josef Pelikán opakovaně znevažuje na veřejných zasedáních Zastu-

pitelstva města Přibyslav práci vedoucího Odboru výstavby MÚ Přibyslav pana 

Miloše Šimka. Jeho počínání je v rozporu se slibem zastupitele, protože tvrzení jsou 

nepravdivá, jsou vedena v osobní rovině a poškozují město Přibyslav.

Minule jsem informoval o chystaných úpravách na našem hřbitově. Rada města 

dala zatím průchod projektu regenerace zeleně, zejména stromů. Na chodník 

zatím nedovolila vyhlásit výběrové řízení na dodavatele. Osobně si nemyslím, že 

by tato drobná investice měla ještě nějaký rok počkat.

V polovině května se dožil 85 let pan Ladislav Hladík. Je obdivuhodné, s jakým 

nasazením a pečlivostí se věnuje historii i současnosti města Přibyslav. Jeho práce je 

pro nás velkým přínosem. Po osobní gratulaci mu děkuji i touto cestou a přeji, aby 

ve své činnosti i nadále ve zdraví pokračoval.

Přeji všem krásný měsíc červen, spokojené dovolené i konec školního roku.

Jan Štefáček, starosta města

ON-LINE CHAT S MÍSTOSTAROSTOU MĚSTA 

ÚTERÝ 19. června 2012
 od 13.00 hod. do 14.00 hod.

 na www.pribyslav.cz

DOPRAVNÍ OMEZENÍ V DOBĚ 
PŘIBYSLAVSKÉ POUTI
V souvislosti s konáním tradiční Přibyslavské pouti ve dnech 23. 6. - 24. 6. 2012 

dojde v centru našeho města k omezení dopravního provozu.

Od středy 20. 6. od 12:00 do pondělí 25. 6. do 10:00 bude uzavřen prostor 
Bechyňova náměstí před radnicí, část ulice Havlíčkova po křižovatku Havlíčkova 
- Příkopy a prostor autobusového nádraží, jehož stanoviště budou přesunuta 
do prostoru před bývalou restaurací „Na Růžku“. Od pátku 22. 6. od 12:00 do 

pondělí 25. 6. do 10:00 bude uzavřena silnice I/19 Žďár nad Sázavou – Havl. Brod 

v úseku od zámku po křižovatku Tyršova x Hesovská. Objížďky budou po dobu 

uzavírek vedeny ulicemi Česká, Příkopy, Pecháčkova, Tržiště a Gen. Luži a budou 

označeny dopravními značkami. Pouťové atrakce 

budou umísťovány v prostoru Bechyňova náměstí od 

pondělí 18. 6. 2012 tak, aby až do provedení uzavírky 

nebránily provozu. Doufáme, že výše navržená 

opatření přijmete s pochopením a v hojném počtu 

navštívíte letošní přibyslavskou pouť. 

Ing. Josef Moštěk, tajemník MÚ

Prodej traktoru
Z důvodu zakoupení nového traktoru v roce 2011 vzešel podnět ze 

strany vedení města Přibyslav zrealizovat prodej traktoru značky Zetor 
5245, rok výroby 1988, výkon 33 kW, bezpečnostní kabina, platnost STK 

do října 2013. Prodej bude realizován nejvyšší cenové nabídce. Termín 
pro podání nabídek je do pátku 22. 6. 2012 do 9:00 hod. Nabídky 

můžete osobně doručit na podatelnu městského úřadu v uzavřené 

obálce, označené názvem „Prodej traktoru zn. Zetor 5245“.
Ing. Ludmila Benešová
odbor správy a údržby
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Z Městského úřadu Přibyslav

(Pokračování zpráv z MÚ na další straně)

Město Přibyslav požádalo v rámci grantového pro-
gramu „Bezpečná silnice 2012“ KÚ Kraje Vysočina 
o dotaci na úpravu přechodu na komunikaci II/350 
– u železářství. Původně jsme plánovali podání 
žádosti i na úpravu přechodů na komunikaci I/19 
u zámku a u staré školky. Jelikož ale úprava těchto 
dvou přechodů zasahuje do pozemků Kraje Vyso-
čina, jednáme s Krajem Vysočina o převodu dotče-
ných pozemků. Tyto dva přechody musíme na zákla-
dě rozhodnutí Odboru dopravy Kraje Vysočina do 
31. 10. 2012 uvést do náležitého technického stavu 
(osvětlení apod.), jinak budou zrušeny a nahrazeny 
tzv. přechodovými místy. Bude tedy na rozhodnutí 
města, zda tyto přechody rekonstruovat bez dotace 
nebo podat žádost o dotaci příští rok. 

Dne 18. května 2012 bylo provedeno výběrové 
řízení na obsazení místa vedoucího skládky v Ro-
nově nad Sázavou. Jako vedoucí byl vybrán pan 
Přemysl Tonar. 

Ing. Josef Moštěk, tajemník MÚ Přibyslav

Odbor výstavby
Projektové dokumentace – autorizované profe-
se ve výstavbě. Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu po-
volání autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě upravuje postavení, práva a povinnosti 
autorizovaných architektů, inženýrů a techniků čin-
ných ve výstavbě. Každá z těchto autorizovaných 
osob je dle tohoto zákona oprávněna vykonávat 
vybrané a odborné činnosti taxativně vypsané ve 
výše uvedeném zákonu. Oprávnění autorizovaných 
architektů a autorizovaných inženýrů se dá zjedno-
dušeně charakterizovat jako oprávnění maximál-
ní, oprávnění autorizovaných techniků je značně 
omezené a je upravené § 19 zákona č. 360/1992 
Sb. Autorizovaný technik je v rozsahu oboru (§ 5), 
popřípadě specializace, pro který mu byla udělena 
autorizace, oprávněn vykonávat tyto vybrané a dal-
ší odborné činnosti:
a) vypracovávat projektovou dokumentaci, jestliže 

celá přísluší jeho oboru; v ostatních případech 
a v případě oboru pozemní stavby vypracovávat 
příslušné části projektové dokumentace,

b) podílet se na vypracování projektové dokumen-
tace zpracovávané autorizovaným architektem 
nebo autorizovaným inženýrem,

c) provádět stavebně technické průzkumy,
d) vést realizaci stavby,
e) provádět autorský nebo technický dozor nad re-

alizací stavby,
f) řídit příslušné odborné stavební a montážní prá-

ce,
g) zastupovat stavebníka na podkladě zmocnění 

při stavebním nebo kolaudačním řízení,
h) vykonávat odborné funkce v orgánech státní 

správy na úseku stavebního řádu.

Z výše uvedeného vyplývá, že autorizovaný tech-
nik pro pozemní stavby je ve své činnosti značně 
omezen, není oprávněn vypracovávat dokumenta-
ce k územnímu řízení, nemůže vypracovat statické 
výpočty, projektovat technická zařízení staveb – 
tzv. řemesla jako např. kanalizaci, vzduchotechniku 
atd. Nejpozději při započetí výkonu své činnosti je 
auto rizovaná osoba povinna uzavřít pojištění z od-
povědnosti za škody způsobené výkonem své čin-
nosti. Doklad o uzavření pojištění je autorizovaná 
osoba povinna předložit objednateli zakázky.

Základní registry. Základní registry, klíčový pro-
jekt českého eGovernmentu bude spuštěn dne 
1. července 2012. V současné době vede stát velké 
množství dat o obyvatelích, ekonomických sub-
jektech či územních jednotkách, která však nejsou 
nijak propojena mezi sebou. V praxi to znamená, 
že záznam o tom, jak se jmenujeme nebo máme 
trvalé bydliště, najdeme nejen v evidenci obyvatel, 
ale také v evidenci důchodového a zdravotního po-
jištění, evidenci řidičských průkazů, evidenci nemo-
vitostí a celé řadě dalších databází. To znamená, že 
při každé změně údaje jej musíme nahlásit a opravit 
na celé řadě míst. Vznik centrálních registrů zaručí, 
že jednou změněný údaj se odrazí ve veškeré agen-
dě. Každý z registrů umožní informovat o změně 
referenčních údajů v něm všechny ostatní opráv-
něné informační systémy veřejné správy. Prakticky 
to bude například znamenat, že při změně adresy 
trvalého pobytu ji občan pouze nahlásí na přísluš-
ném obecním úřadě a tato změna bude avizována 
do všech ostatních oprávněných informačních sys-
témů. Jako základní registry veřejné správy budou 
spuštěny registr obyvatel, registr práv a povinností, 
registr osob a registr územní identifi kace, adres 
a nemovitostí. Tyto čtyři registry budou fungovat 
v rámci informačního systému základních registrů 
a správcem bude Ministerstvo vnitra. 

Miloš Šimek, vedoucí OV

Odbor správy a údržby
V květnu se naplno rozběhla údržba městské ze-
leně. Tak jako v loňském roce, i letos tyto práce 
zajišťují jednak pracovníci místního hospodářství, 
dále je na část zeleně uzavřena smlouva na údržbu 
s panem Romanem Kasalem, Lesním družstvem 
obcí a Sportovním klubem Přibyslav. Na obcích 
údržbu zeleně zajišťují Sbory dobrovolných hasičů 
a v Keřkově TJ Sativa Keřkov. Na rozdíl od předcho-
zích let došlo ke změně plánu údržby v přidělených 
lokalitách, kdy největší část zeleně v současné době 
udržují pracovníci místního hospodářství, a to se 
stávající technikou. Pokusíme se zrealizovat ná-
kup zahradního traktoru, který by měl využití i pro 
Sportovní zařízení města Přibyslav. Prosíme obča-
ny o shovívavost, pokud nejsou lokality posečeny 
v takovém pořadí, jak byli zvyklí, zároveň ale musím 
podotknout, že termíny pro sečení jsou dodržová-
ny. Od měsíce dubna, jak mohli občané zazname-
nat, se na úklidu města podílí i spoluobčané, kteří 
jsou v evidenci Úřadu práce Havlíčkův Brod. Musím 
konstatovat, že jsem s jejich prací spokojena. 

Koncem měsíce dubna se pracovníci odboru 
podíleli na odklizení nánosů bahna po přívalových 
deštích v obcích a na cyklostezce. Zde je nutno 
vyčistit v určitých úsecích cyklostezky přilehlé pří-
kopy, což by částečně pomohlo odtoku povrcho-
vé vody. Byla provedena výměna refl ektorů pro 
osvětlení kostelní věže z důvodu úspory elektrické 
energie. Provedli jsme údržbu čekárny v obci Hřiš-
tě, kde jsme osadili nové venkovní dveře a vybílili 
prostor čekárny. Zároveň byla v obci opravena 
další kanalizační vpusť poblíž hráze rybníka. Jak 
už bylo zmíněno v předešlém čísle občasníku, byly 
provedeny opravy komínů v městských bytových 
domech, v měsíci květnu bylo provedeno čištění 
spalinových cest a následná kontrola odstranění 
zjištěných nedostatků z kontroly konané v měsíci 
březen. Tato kontrola a čistění spalinových cest je 
naplánována v městských nebytových prostorech 

v obcích i v dalším měsíci. Zároveň v  těchto neby-
tových prostorech byla provedena kontrola BOZP 
a požární bezpečnosti, byly zjištěny drobné závady, 
které musíme do stanoveného termínu odstranit. 

Bylo vyhlášeno výběrové řízení na opravu míst-
ních komunikací v obcích Ronov nad Sázavou, Utín, 
Uhry, Dobrá a ve městě Přibyslav a výběrové řízení 
na zpracování projektové dokumentace na vyřešení 
problémové lokality v obci Poříčí, konkrétně rozší-
ření komunikace a zabezpečení svodu povrchové 
vody nad nemovitostí manželů Culkových. 

V minulém čísle občasníku byla zveřejněna též 
informace o volném městském bytě na ulici Příko-
py. Tento byt byl po projednání a zhodnocení do-
šlých žádostí v měsíci květnu obsazen. V současné 
době není volný žádný městský byt, ani byt v domě 
s pečovatelskou službou. 

Ing. Ludmila Benešová, vedoucí OSÚ

Odbor Hospodářsko-správní
Hospodaření města Přibyslav
Rozpočtové příjmy města jsou ke dni 30. 4. 2012 po 
rozpočtovém opatření č. 2 ve výši Kč 70.721.853 
a výdaje Kč 65.816.589.

V následující tabulce je uvedeno plnění rozpočtu 
města k 30. 4. 2012

(v Kč) Rozpočet 
po 

změnách

Výsledek % 
plněníod počátku 

roku

PŘÍJMY 70 721 853 26 623 459 37,6

1. daňové 52 347 700 23 263 047 44,4

2. nedaňové 1 676 000 932 633 55,6

3. kapitálové 2 593 532 1 047 172 40,4

4. přijaté 
dotace

14 104 621 1 380 607 9,8

VÝDAJE 65 816 589 14 292 679 21,7

1. běžné 43 023 272 14 100 042 32,8

2. kapitálové 22 793 317 192 637 0,8

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 30. 4. 2012 jsou uvedeny v tabulce.

 

(v Kč) Výnosy Náklady Hospodářský 
výsledek

Lesy 252 966 24 793 228 173

Skládka 4 058 741 1 920 562 2 138 179

Sportovní 
zařízení

202 349 0 202 349

Správa 
majetku

676 928 341 216 335 712

Kabelová 
televize

1 394 309 559 543 834 766

Všeobecná 
správa

27 994 15 183 12 811

Pronájmy 936 101 0 936 101

Celkem 7 549 388 2 861 297 4 688 091

Ing. Zdeňka Teclová, vedoucí OHS

Odbor životního prostředí
V měsíci květnu proběhl svoz velkoobjemového 
a nebezpečného dopadu, odbor životního pro-
středí děkuje občanům za ukázněnost při jeho 
realizaci. 



Zprávy z radnice ČERVEN 2012Str. 4

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

Den Místo 
přistavení 
(ulice)

Den Místo 
přistavení 
(ulice)

Den Místo 
přistavení 
(ulice)

Pondělí
11.06.

gen. Luži Pondělí
18.06.

Tržiště Pondělí
25.06.

Cihlářská

Úterý
12.06.

Bezručova Úterý
19.06.

Jiráskova Úterý
26.06.

Česká

Středa
13.06.

Hesovská Středa
20.06.

Vyšehrad Středa
27.06.

Nerudova

Čtvrtek
14.06.

Pecháčkova Čtvrtek
21.06.

Příkopy Čtvrtek
28.06.

Niklfeldova

Pátek
15.06.

Žižkova Pátek
22.06.

Na 
Vyhlídce

Pátek
 29.06.

U Koupaliště

Na místní části a zahrádkářské osady budou kon-
tejnery na bioodpady rozmístěny takto: 

Měsíc Lokalita datum
Červen 2012 Letiště 16. 6. – 17. 6. 2012

Zahrádky u ACA 23. 6. – 24. 6. 2012

Amerika 30. 6. – 1. 7. 2012

S dalšími požadavky na umístění kontejnerů na 
bioodpady se obraťte na odbor životního prostředí 
Městského úřadu Přibyslav.

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. Každý je 
povinen podle zákona o rostlinolékařské péči udr-
žovat pozemky v řádném stavu tak, aby nedochá-
zelo k šíření plevelných nebo invazivních rostlin. Za 
nedodržování těchto ustanovení zákona je možné 
ukládat sankční opatření. 

Vodovod Dvorek, Uhry, Hřiště
Město Přibyslav v minulém roce vybudovalo vo-
dovod Dvorek – Uhry, Hřiště s možností budoucí 
částečné dotace. Prosíme občany výše uvedených 
městských částí, aby se připojili k odběru vody z vo-
dovodu, protože do současné doby jsou připojeni 
pouze tři nemovitosti. Důvodem je dodržení pod-
mínek získání dotace, bez Vaší spolupráce je mož-
nost ohrožení dotačního čerpání. Děkujeme. 

Mgr. Ludmila Řezníčková, vedoucí OŽP

25/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravený program veřejného zasedání dne 25. 4. 2012.
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zahájení

26/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav volí členy Osadního výboru Poříčí:
pana Jana Holcmana, Poříčí 21,
paní Petru Chourovou, Poříčí 11,
paní Zdeňku Kouckou, Poříčí 10.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 04/2012
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 1, zdržel se 2.

Výbory

27/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav volí předsedkyní Osadního výboru Poříčí paní Zdeňku Kouckou.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 04/2012
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, proti 1, zdržel se 3.

28/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje, dle příloh k jednání, fi nální znění návrhu provozní 
smlouvy k dokumentaci koncesního řízení na Provozování vodovodu města Přibyslav.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 04/2012
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Smlouva

29/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav rozhoduje prodat společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův 
Brod, a. s., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 48173002 (dále VAK) čistírnu odpadních vod 
a kanalizace Přibyslav, pozemky parc. č. st. 1228 o výměře 75 m2, parc. č. st. 1229 o výměře 143 m2, 
parc. č. st. 1230 o výměře 68 m2, parc. č. st. 1231 o výměře 439 m2, parc. č. st. 1232/1 o výměře 
35 m2, parc. č. st. 1232/2 o výměře 26 m2, parc. č. st. 1232/3 o výměře 35 m2, části pozemku 
parc. č. 167/1 o výměře cca 1350 m2, části pozemku parc. č. 167/11 o výměře cca 410 m2, budovy 
č. p. 694 na pozemku parc. č. st. 1228 a budovy bez čp/če na pozemcích parc. č. st. 1229, 1230, 
1231, 1232/1, 1232/2 a 1232/3 vše v k. ú. Přibyslav, dále kanalizační a vodovodní sítě, vše za akcie 
VAK a technologii čistírny odpadních vod za 1.473.850 Kč. Záměr obce byl vyvěšen na úřední 
desce po dobu 15 dnů. Náklady spojené s prodejem hradí kupující.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
                            Ing. Zdeňka Teclová
Příloha: Tabulka převodů, přímá platba.
Termín: 06/2012
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, proti 1, zdržel se 3.

Prodej

Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne 25. 4. 2012

Tabulka převodů, přímá platba
Inv. Č. Název Rok Pořizovací cena Způsob Znalecký posudek Cena Akcie

60015 Vodovod Utín 1999 2.129.433,90 Kč Převod 7841/91/2012 a 5.134.000,00 Kč 5.134 ks

60127 ZTV „Pod Bramborárnou“ II. etapa 2009 8.293.547,00 Kč Prodej KS RF 525.000 Kč 3.223.272,00 Kč 3.223 ks

377
Čistírna odpadních vod – stavba

1994 35.127.258,90 Kč
Převod 7841/91/2012 b 18.422.000,00 Kč 18.422 ks

Čistírna odpadních vod – technologie Platba 7841/91/2012 i 1.473.850,00 Kč
113-115 Kanalizace Poříčí 1968 48.576,00 Kč Převod 7841/91/2012 c 436.000,00 Kč 436 ks

60124 Kanalizace Seifertova 2008 664.453,89 Kč Převod 7841/91/2012 d 189.000,00 Kč 189 ks

Kanalizace stoka A 1995 576.300,00 Kč Převod 7841/91/2012 e 1.048.000,00 Kč 1.048 ks

Kanalizace Tržiště 2010 372.412,00 Kč Převod 7841/91/2012 f 644.000,00 Kč 644 ks

Propojovací vrty PM1 a PM2 a výtlak do Rejholce 1995 406.638,00 Kč Převod 7841/91/2012 g 251.000,00 Kč 251 ks

Kanalizace Dvorek – Uhry 2011 4.921.897,00 Kč Prodej KS RF 525.000 Kč 4.396.897 Kč 4.396 ks

Převzetí do základního kapitálu VAK, a. s., – kupní smlouva (KS), rozvojový fond (RF), převod za akcie, přímá platba.

30/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu pozemků č. 
1002991218 mezi Pozemkovým fondem České republiky, Praha 3, Husinecká 1024/11a a 
městem Přibyslav, kterou město Přibyslav nabývá do vlastnictví pozemky parc. č. 25/2, 26/3, 
30/2 v k. ú. Česká Jablonná a parc. č. 198 v k. ú. Ronov nad Sázavou.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 05/2012
Usnesení bylo přijato 15 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Převod

31/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr prodeje pozemků parc. č. 1734/3 o výměře 
142 m2 a parc. č. 1734/8 o výměře 63 m2 v k. ú. Přibyslav a rozhoduje záměr prodeje vyvěsit 
na úřední desce po dobu 15 dnů.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 05/2012
Usnesení bylo přijato 15 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Záměr

32/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav rozhoduje zařadit žádosti pod body č. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 a 9 do 
zadání změn a úprav Územního plánu Přibyslav pro zpracovatele – Městský úřad Havlíčkův 
Brod.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 05/2012
Usnesení bylo přijato 15 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Územní 
plánování

33/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav rozhoduje nezařadit žádost pod bodem č. 4 do zadání změn a 
úprav Územního plánu Přibyslav pro zpracovatele – Městský úřad Havlíčkův Brod.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 05/2012
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 1, zdržel se 2.

34/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav rozhoduje o pořízení změny Územního plánu Přibyslav.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 05/2012
Usnesení bylo přijato 15 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

(Pokračování Zpráv z MÚ ze str. 3)

(Pokračování Usnesení zastupitelstva města Přibyslav na další straně)

Tabulku převodů, přímá platba najdete na této straně dole
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F O T O R U B R I K A:
Události v Přibyslavi

 Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici

 Rekonstrukce mateřské školky

 Další rána ronovského mostu

35/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje fi nanční spoluúčast z rozpočtu města Přibyslav 
na akci obnovy kulturní památky, která je zařazena do Programu regenerace MPR a MPZ
v roce 2012 za město Přibyslav, okres Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina. Název kulturní památky 
je Kostel sv. Jana Křtitele s věží v Přibyslavi, parc. č. st. 206, rejstříkové číslo kulturní památky 
je 28889/6-311, vlastníkem je Římskokatolická farnost, Kostelní 267, Přibyslav.
Spoluúčast města Přibyslav je minimálně ve výši 114.286 Kč (20%).
Spoluúčast vlastníka je minimálně ve výši 57.143 Kč (10%).
Příspěvek z Programu je maximálně ve výši 400.000 Kč (70%).
Rozsah obnovy kulturní památky v roce 2012 je ve výši 571.429 Kč.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
                            Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 12/2012
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 0, zdržel se 3.

Regenerace 
MPZ

36/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav bere na vědomí zprávu o problematice digitalizace kin 
a schvaluje záměr digitalizace kina v Kulturním domu Přibyslav.
Odpovědnost: Zdeňka Valnerová
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 6.

Kulturní 
zařízení

37/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav souhlasí se zrušením Svazku obcí plynofi kace Přibyslavska, 
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 70955310 (SOPP) v roce 2012 s likvidací 
a převodem majetku, závazků a pohledávek SOPP na město Přibyslav, Bechyňovo náměstí 
1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a na obec Žižkovo Pole, 582 22 Přibyslav, IČ 00268569 
dle rozhodnutí valné hromady SOPP v poměru 1:1 a pověřuje starostu města Přibyslav 
Mgr. Jana Štefáčka, aby zastupoval město Přibyslav na valné hromadě SOPP.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 12/2012
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Záležitosti 
regionu

38/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o zákazu 
provozování loterií a jiných podobných her.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 05/2012
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Obecní 
legislativa

39/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje poskytnutí fi nanční spoluúčasti města Přibyslav 
Aeroklubu Přibyslav ve výši 25 % z celkových nákladů, maximálně 250.000 Kč, na realizaci 
dopravní infrastruktury veřejných vnitrostátních letišť, působících na území kraje.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín:           04/2012
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 1, zdržel se 1.

Rozpočet 
města

40/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje poskytnutí fi nančních příspěvků na rok 2012 podle 
přílohy k jednání a podle platných Zásad pro poskytování fi nančních prostředků na podporu 
neziskové kulturní a sportovní činnosti, zdravotní a sociální péče a ochrany a tvorby životního 
prostředí formou účelových dotací z rozpočtu města Přibyslav.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 05/2012
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

41/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2012 k rozpočtu města 
Přibyslav na rok 2012.
Příloha: Rozpočtové opatření č. 2/2012
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 04/2012
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

42/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet 
města za rok 2011 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011, 
dle přílohy k jednání, bez výhrad.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček 
                            Ing. Zdeňka Teclová
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

Závěrečný 
účet

(Pokračování Usnesení zastupitelstva města Přibyslav ze str. 5)

Mgr. Jan Štefáček, starosta Martin Kamarád, místostarosta

Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek
Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, která funguje při Pečovatelské službě Přibyslav od 
roku 2010, nabízí zapůjčení pomůcek pro nemocné, lidi po úrazech, operaci, seniory nebo pro zdravotně 
postižené občany všech věkových kategorií. 

Cílem je zlepšit podmínky rekonvalescence či domácí léčby, jak pro samotné nemocné, tak pro osoby 
o ně pečující. Úhrada za zapůjčení těchto pomůcek je stanovena v Ceníku kompenzačních a rehabilitačních 
pomůcek (Ceník půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a Řád půjčovny najdete na webových 
stránkách města Přibyslav pod odkazem Sociální služby nebo je k dispozici na podatelně Městského úřadu 
Přibyslav a v Informačním centru Přibyslav).

V současné době je možno zapůjčit: elektrickou polohovací postel včetně antidekubitní matrace, 
mechanický invalidní vozík, nástavec na WC, chodítka čtyřbodová skládací, francouzské berle, různé typy 
sedaček do vany, koupelnové madlo, pojízdný stolek k lůžku, antidekubitní polštáře a pojízdné toaletní 
křeslo.

Provozní doba půjčovny je ve dnech Po-Pá v době od 8.00 do 14.00 hodin. Pro zapůjčení pomůcky je 
nutné si předem telefonicky domluvit termín a hodinu zapůjčení. Zájemci o zapůjčení pomůcek se mohou 
obracet na Martinu Veselou, DiS., vedoucí Pečovatelské služby Přibyslav na tel.: 569482128, 725102511.  

Martina Veselá, DiS. – vedoucí PS
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Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 9. 5. 2012
69/2012 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vyhlásit poptávkové řízení na opravu místních komunikací 

v obci Dobrá, Ronov nad Sázavou, Utín, Přibyslav a Uhry.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 05/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Výběrové řízení

70/2012 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vyhlásit poptávkové řízení na zpracovatele projektové 
dokumentace – rozšíření komunikace a svod povrchové vody u Culků.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 05/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

71/2012 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat, na základě výběrového řízení, fi rmu PROFI Jihlava, 
s. r. o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava, IČ 18198228 jako zhotovitele zakázky „Vypracování 
projektové dokumentace pro stavební řízení a vlastní realizaci stavby cest C6, C7 a C9, 
k. ú. Dolní Jablonná“, nabídková cena je 119.040 Kč včetně DPH.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 05/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

72/2012 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat, na základě výběrového řízení, Ing. Evu Jonešovou, 
Putimov 75, 393 01 Pelhřimov, IČ 46651322 jako zhotovitele zakázky „Projekt revitalizace 
zeleně místního hřbitova par. č. 408/1, 408/2, 408/3, 408/4, 406/3, 403/1 v k. ú. Přibyslav“ 
a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo. Cena díla je 42.000 Kč včetně DPH.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 05/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

73/2012 RM Rada města Přibyslav rozhoduje, v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek 
na veřejnou zakázku „Revitalizace kostelní věže v Přibyslavi - očištění a konzervace fasády 
s nejnutnějšími opravami spár či uvolněných částí zdiva“, o výběru nejvhodnější nabídky 
uchazeče UNISTAV, a. s., Příkop 6, 604 33 Brno, IČ 00531766, jehož nabídka byla podle 
hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 1.819.251 
Kč včetně DPH. Dle rozhodnutí Zastupitelstva města Přibyslav je schválena fi nanční 
spoluúčast z rozpočtu města Přibyslav na tuto akci obnovy kulturní památky minimálně 
ve výši 114.286 Kč (20%), spoluúčast vlastníka je minimálně ve výši 57.143 Kč (10%), 
příspěvek z Programu je maximálně ve výši 400.000 Kč (70%). Smlouva o dílo bude 
podepsána na rozsah obnovy kulturní památky v roce 2012 ve výši 571.429 Kč.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 06/2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

74/2012 RM Rada města Přibyslav rozhoduje, v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek 
na veřejnou zakázku „Projekt na regeneraci historického mostu v Ronově nad Sázavou“, 
o výběru nejvhodnější nabídky uchazečů Ing. František Mach, Za Hrnčírnou 2998, 
580 01 Havlíčkův Brod, Petr Havel, Klášterská 3074, 580 01 Havlíčkův Brod jejichž 
nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou 
cenou ve výši 38.000 Kč, nejsou plátci DPH a souhlasí s podepsáním smlouvy o dílo.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 05/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

75/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
IP-12-2003263/VB/1, Dobrá, p. Matějka, kabelové vedení nn mezi městem Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a společností ČEZ Distribuce, a. s., 
Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 05/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Smlouva

76/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene a smlouvu o právu stavby číslo VB/1 Utín, p. Vašek, uvolnění nemovitosti č. p. 9 
k tíži pozemku ve vlastnictví města Přibyslav parc. č. 16/2 v k. ú. Utín mezi městem Přibyslav 
a společností ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 24729035.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 06/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

77/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene k tíži pozemku ve 
vlastnictví Kraje Vysočina parc. č. 566/5 v k. ú. Dolní Jablonná mezi Krajem Vysočina, Žižkova 
57, 587 33 Jihlava a městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 06/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

78/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1647/4 o výměře 10 m2 v k. 
ú. Přibyslav panu Radimu Švecovi, Přibyslav, Tržiště 513. Cena pronájmu je 1 Kč/m2/den. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to od 15. 5. 2012 do 30. 9. 2012.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 05/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Pronájem

79/2012 RM Rada města Přibyslav souhlasí s bezúplatným pronájmem Bechyňova náměstí v prostoru před 
radnicí a č. p. 2 dne 26. 5. 2012 v době od 11:00 do 14:30 hod organizaci VETERAN PRAGA 
CAR CLUB BRNO v AČR, Gruzínská 3, 625 00 Brno, IČ 71159959 za účelem pořádání 
19. ročníku orientační soutěže historických vozidel VYSOČINA 2012.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 26. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

80/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 13 s fi nanční spoluúčastí o velikosti 2+1 
v bytovém domě Přibyslav, Příkopy 485 paní Janě Zrzavé, bytem Na Valech 418, Chotěboř. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
Odpovědnost: Bc. Hana Pelikánová
Termín: 05/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Přidělení

F O T O R U B R I K A:
Vernisáž výstavy 
Anežky Kunstarové

(Pokračování Usnesení rady města Přibyslav na další straně)
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Podmínky poskytování 
slev na užívání kabelové 
televize a internetu 
od 11. 6. 2012 do 9. 7. 
2012
A. Poskytnutí slevy na zřízení přípojky 
kabelové televize 
Občanům Přibyslavi, Dobré, Keřkova, Ronova nad 

Sázavou, Poříčí České Jablonné a Dolní Jablonné, kteří 

mají zaveden kabel kabelové televize do domu, bytu, 

chodby, sklepa a objednají si zřízení přípojky kabelové 

televize ve výše uvedeném termínu, bude poskytnuta 

sleva:

     

ANALOG
Ve výši 1 200 Kč1.  z ceny za připojení jedné uživatelské 

přípojky k televiznímu kabelovému rozvodu, která činí 

3 700 Kč včetně DPH, to znamená, že zákazník uhradí 

pouze 2 500 Kč včetně DPH.

DIGITÁL + ANALOG  ZDARMA
Ve výši 2 200 Kč2.  z ceny za připojení jedné uživatelské 

přípojky k televiznímu kabelovému rozvodu, která činí 

3 700 Kč včetně DPH, to znamená, že zákazník uhradí 

pouze 1 500 Kč včetně DPH.

Poskytnutí slevy na zřízení kabelové 
televize a současné zavedení Internetu

DIGITÁL + ANALOG  ZDARMA + INTERNET
Občanům Přibyslavi, Dobré, Keřkova, Ronova nad 

Sázavou, Poříčí České Jablonné a Dolní Jablonné, kteří 

mají zaveden kabel kabelové televize do domu, bytu, 

chodby, sklepa a objednají si zřízení přípojky kabelové 

televize  ve výše uvedeném termínu, bude poskytnuta 

sleva:

Ve výši 3 490 Kč1.  z ceny za připojení jedné uživatelské 

přípojky k televiznímu kabelovému rozvodu, která činí 

3 700  Kč + 1 190 Kč modem. Celkem 4 890 Kč včetně 

DPH, to znamená, že zákazník uhradí pouze 1 400  Kč 

včetně DPH. 

    
B. Poskytnutí slevy při zavedení internetu
Tato akce se vztahuje na všechny zákazníky, kteří 

již mají uzavřenou smlouvu s městem Přibyslav na 

užívání kabelové televize – ANALOG, to znamená i na 

klienty z obcí Stříbrné Hory, Žižkovo Pole, Macourov  

a Olešenka. Zákazníkům bude poskytnuta sleva: 

ve výši 1 070 Kč z ceny za připojení internetu která činí 

1 190 Kč včetně DPH, to znamená, že zákazník uhradí 

pouze  120 Kč včetně DPH. 

akční cena 
včetně DPH

běžná cena 

včetně DPH

Sleva 

včetně 

DPH

připojení 

analogové TV

2 500 Kč 3 700 Kč 1 200Kč

připojení 

digitální TV

1 500 Kč 3 700 Kč 2 200 Kč

připojení 

digitální TV a 

internetu

1 400 Kč 4 890 Kč 3 490 Kč

připojení 

internetu

120 Kč 1 190 Kč 1 070 Kč

Bližší informace:  Jiří Koudela
569 430 832
602 236 677

koudelaj@pribyslav.cz

81/2012 RM Rada města Přibyslav souhlasí s prodejem cisternové automobilové stříkačky TATRA 148 CAS 
32, inv. č. 60068.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
                       Miroslav Fišar
                       Ivo Šimanovský
Termín: 07/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Prodej

82/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1647/1 o výměře 
5 m2 v k. ú. Přibyslav a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 05/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Záměr

83/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje uzavření Mateřské školy Přibyslav o hlavních školních 
prázdninách v době od 13. do 31. 8. 2012.
Odpovědnost: Miloslava Pospíchalová
Termín: 13. – 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Mateřská škola

84/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje znění standardu č. 1 – Cíle a způsoby poskytování služby.
Odpovědnost: Martina Veselá, DiS.
Termín: 05/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Pečovatelská 
služba

85/2012 RM Rada města Přibyslav rozhoduje snížit cenu za ukládání komunálního odpadu na skládku 
Ronov nad Sázavou pro fi rmu Technické služby Havlíčkův Brod, Na Valech 3523, 
580 01 Havlíčkův Brod, IČ 70188041 na 1.250 Kč za tunu uloženého odpadu a rozhoduje 
změnit v tomto smyslu Ceník města Přibyslav s účinností od 1. 6. 2012.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
                            Mgr. Jan Štefáček - legislativa
Termín: 05/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Obecní 
legislativa

86/2012 RM Rada města Přibyslav pověřuje místostarostu města Přibyslav pana Martina Kamaráda 
jednáním o změně způsobu vyúčtování záloh a rozsahu ostatní dopravní obslužnosti 
s dotčenými obcemi.
Odpovědnost: Martin Kamarád
                            Ing. Josef Moštěk
Termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Různé

Mgr. Jan Štefáček, starosta Martin Kamarád, místostarosta

(Pokračování Usnesení rady města Přibyslav ze str. 6)

V současné době využívá služeb Pečovatelské služby 

Přibyslav 111 uživatelů, přičemž maximální kapacita 

Pečovatelské služby Přibyslav je 120 klientů. 

Naše služby jsou poskytovány na základě uzavřené 

smlouvy o poskytování služby v souladu se zákonem 

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

předpisů a Vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů. Služba je poskytována v nezbytném 

rozsahu a v předem dohodnutém čase sjednaném ve 

smlouvě. 

Posláním Pečovatelské služby Přibyslav je podpora či 

pomoc lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu 

věku, dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nebo 

zdravotního postižení, či se ocitli v obtížné sociální situaci. 

Podporujeme uživatele, aby mohli i v náročných životních 

situacích spojených se samotou, stářím, nemocí či zdravot-

ním postižením zůstat ve svém domácím prostředí, které je 

jim vlastní, žít důstojně a zapojovat se do běžného života 

společnosti. Pečovatelská služba je zajišťována formou 

ambulantní (ve středisku pečovatelské služby) a terénní 
(v domácnostech klientů) ve vymezeném čase. Ambu-

lantní služby jsou poskytovány ve středisku pečovatelské 

služby na adrese Tržiště 254, Přibyslav, terénní služby jsou 

poskytovány ve čtyřech domech s pečovatelskou službou 

– Tržiště č.p. 239, č.p. 240, č.p. 254 a č.p. 251, v obci Přiby-

slav a 11 místních částech (Dobrá, Poříčí, Ronov nad Sáza-

vou, Hřiště, Česká Jablonná, Dolní Jablonná, Utín, Keřkov, 

Hesov, Dvorek, Uhry). Naším cílem je zabezpečit uživateli 
základní životní potřeby, poskytovat mu odbornou a kva-
litní péči, vést jej k samostatnosti a k rozvíjení vlastních 
schopností při sebeobsluze či při péči o domácnost. Sna-
žíme se, aby uživatel řešil svou situaci pomocí vlastních 

sil, a neprohlubovala se tak jeho závislost na sociálních 
službách. Umožňujeme mu s ohledem na svůj zdravotní 
stav a soběstačnost uplatňovat svoji vlastní vůli.

Nejsme rezidenční (tj. pobytové) zařízení, v domě 
s pečovatelskou službou je pouze sídlo naší služby. Ne-
řešíme tudíž spory mezi obyvateli domů s pečovatelskou 
službou ani problémy spojené s opravou a údržbou bytů 
v domech s pečovatelskou službou. V domech s pečova-
telskou službou jsou soukromé byty a obyvatelé těchto 
bytů nemají automaticky zajištěnou pečovatelskou služ-
bu.

Dne 29. 5. se pracovnice Pečovatelské služby Přibyslav 

v rámci vzdělávání zúčastnily školení na téma „Jak úspěš-
ně zvládnout jednání s problémovými typy lidí“. Školení 

bylo zaměřeno na zákonitosti mezilidské komunikace, na 

druhy komunikace, na problémové typy lidí a na příčiny 

konfl iktů a jejich řešení. Cílem bylo naučit se lépe zvládat 

jednání s problémovými lidmi i vlastní emoce, a tím při-

spět ke snížení stresu. 

Martina Veselá, DiS. – vedoucí PS

Z činnosti Pečovatelské služby Přibyslav
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Na území okresů Havlíčkův Brod, Kutná Hora 
a Benešov zajišťuje dopravu pacientů smluvní či 
individuální fi rma Baukomplex a. s., Havlíčkova 
2034, Havlíčkův Brod. 

Dispečink sanitek – nepřetržitá služba.

Smluvní doprava pacientů.

INDIVIDUÁLNÍ DOPRAVA SAMOPLÁTCŮ
Doprava sanitou po městě v Přibyslavi – domlu-1. 
vit 2 dny dopředu (cena 50 Kč).
Doprava sanitou mimo město – 10 Kč/1 km 2. 
v rámci okresu, 15 Kč/1 km mimo okres.
Doplatek vzdálenosti mezi nemocnicí určenou 3. 
lékařem a požadavkem klienta – 
 20 Kč/1km – transport s jedním klientem, 4. 
10 Kč/1 km – transport s více klienty.

Jarmila Málková
sociální pracovnice Mě Ú

DOPRAVNÍ ZDRAVOTNÍ SLUŽBA
Vážení čtenáři,  
v poslední době přibývají žádosti imobilních občanů o radu týkající se dopravy  k lékaři v Přibyslavi 
i mimo město, proto považuji za důležité informovat o dostupné dopravní zdravotní službě.
V případě dotazů, týkajících se sociálních a souvisejících služeb, se můžete osobně, telefonicky pří-
padně e-mailem obracet na odbor sekretariátu MÚ Přibyslav, Jarmila Málková (sociální pracovnice), 
tel. 569 430 816, e-mail: malkovaj@pribyslav.cz.

Služby lze objednat a získat další informace:

Dispečink Havlíčkův Brod: 
telefon – 569 472 236, 
mobilní telefon – 736 523 010

Dispečink Chotěboř: telefon – 569 624 214, 

mobilní telefon – 736 523 011

S rychle se blížícím koncem školního roku fi nišují se 

svojí prací i naše zájmové kroužky. Již od dubna vyrážejí 

děvčata z kroužku aerobiku, orientálních tanců a taneč-

ního kroužku na různá vystoupení a soutěže (Ledeč nad 

Sázavou, Čáslav, Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod). 

Nejmladší děvčata sbírají zkušenosti a ta starší ze sku-

piny X-MONSTER dovezla již několik medailí. Největším 

tanečním maratónem pro nás ale zůstává naše taneční 

soutěž Přibyslavský pantofl íček. I letos se k nám sjela 

celá řada skupin z blízkého i dalekého okolí. Nechyběla 

Čáslav, Hlinsko, Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Pel-

hřimov a řada dalších. Sportovní hala doslova praskala 

ve švech. Ve velké konkurenci vybojovala naše děvčata 

několik medailí. Posledním vystoupením bude pro naše 

tanečnice 8. června v kulturním domě Taneční akademie 
a Taneční večer. Startujeme v 17.00 hodin. Těší se na vás 

naše taneční kroužky a hosté ze Žižkova Pole, Mateřské 

školky v Přibyslavi, Havlíčkova Brodu a Českých Budějo-

vic.

Nezahálí ani děti z dalších zájmových kroužků. Po celý 

květen jste si mohli za okny městského úřadu prohléd-

nout dílka z keramické hlíny, která jsme doplnili o výrob-

ky z plastů a papíru. Ukázku keramiky připravujeme také 

v prosinci na vánoční výstavě, kde se dají i drobné výrob-

ky z hlíny zakoupit. Další ukázky naší výtvarné činnosti 

jsme nainstalovali v kulturním domě. Jedná se o práce 

dětí, které rády malují a nevynechávají ani jeden čtvrtek, 

aby si mohly v kroužku něco pěkného namalovat. Výstav-

ku jste si mohli prohlédnout zároveň s premiérou pohád-

ky, kterou nacvičily děti z divadelního souboru Sluníčko 

a završily tak svoji celoroční práci. Ta letošní pohádka se 

Co nového ve školní družině a školním klubu…
jmenovala O Vendulce a Vitouškovi a jako každý rok ji 

zahráli naši malí herci pro své spolužáky i rodiče. Tradicí 

se staly i výjezdy divadelního souboru Sluníčko do Sázavy 

a Nížkova, ani ty letos nechyběly.

Takovým bonusem navíc byl letos dramatický kroužek 

pro malé děti. Kromě velkého divadla, nacvičily děti ze 

druhých tříd  pohádku Jak Honza vyléčil princeznu. Za-

hrály ji pro své spolužáky z 1. a 2. tříd. Přišly se podívat 

i děti z MŠ a dokonce přijela i MŠ ze Žižkova Pole. Pro 

zájem i ze strany rodičů pak děti sehrály čtvrté představe-

ní pro své nejbližší.

Na červen připravujeme turnaj ve fl orbalu. Jedná se 

o druhý turnaj v letošním školním roce. Ten první kluci 

sehráli ve Šlapanově a zvítězili. Ten druhý se bude hrát 

u nás ve sportovní hale a kluci se už moc těší.

Kroužek vaření připravuje na webových stránkách 

školní družiny rubriku, v níž chceme zveřejňovat recepty, 

podle kterých s dětmi vaříme a pečeme. Nebudou chybět 

ani fotografi e.

Asi jako poslední završí svoji činnost pěvecký kroužek. 

Se svými písničkami umí potěšit nejen naše seniory nebo 

naladit vánoční atmosféru u vánočního stromku, ale také 

děti z MŠ, které se v červnu se svojí školkou loučí. 

A na závěr jedno upozornění pro rodiče. Příměstský 
tábor se koná pouze v termínu 

od 23. 7. do 27. 7. 2012.  Ostatní termíny se nenapl-
nily, a proto se ruší. Bližší informace najdou rodiče na 
našich webových stránkách.

Krásné léto plné slunce Vám přejí děti a vychovatelky 

ze školní družiny a školního klubu.

Jana Frühbauerová za kolektiv vychovatelek

Zprávy 
z přibyslavské školy
V měsíci květnu proběhly na naší škole kromě běž-

né výuky další zajímavé projekty. Dne 3. 5. se při-

hlášení žáci zúčastnili v rámci výuky dějepisu pod 

vedením paní učitelky M. Linkové návštěvy koncen-

tračního tábora v polské Osvětimi. Třída 3. A dne 

4. 5. shlédla v Jihlavě na náměstí celostátní soutěž 

nevidomých s vodícími psy Pomoz mi najít cestu 
tmou. Děti si vyzkoušely např. chůzi s bílou holí po 

stanovené trase, poznávání předmětů a zvuků, to 

vše s klapkami na očích. Také se seznámily se zvlášt-

ními pomůckami pro zrakově postižené.

Proběhlo i cvičení v přírodě, během něhož se žáci 

seznamovali se zásadami první pomoci a ochrany 

obyvatelstva za mimořádných událostí.

Již tradičně v tomto čase pořádá naše škola ve 

spolupráci s dopravní policií a místním oddělením 

Policie ČR dopravně-bezpečnostní akci pro žáky 

5. tříd.

Čtvrté třídy absolvovaly na závěr kurzu dopravní 

výchovy testy a jízdy zručnosti na dopravním hřišti 

v Havlíčkově Brodě. Ti úspěšní získali řidičský prů-

kaz cyklisty.

Kroužek Otakárek se zúčastnil 15. ročníku sou-

těže Zelená stezka – Zelený list a v krajském kole 

obsadil pěkné 4. místo, když regionální kolo vyhrál. 

Je to určitě pěkný úspěch a odměna vyučující Mgr. 

M. Zichové a dětem za celoroční práci. Blahopře-

jeme.

Několik našich žáků se též zúčastnilo pěvecké 

soutěže Jarní slavík v Kulturním domě v Přibyslavi. 

Dalšími soutěžícími byli žáci ze škol v Havlíčkově 

Borové a Velké Losenici. Naši žáci obsadili přední 

místa. Blahopřejeme.

Dne 16. května se deváťáci podíleli pod vedením 

paní učitelek M. Zichové a Z. Klímové na organi-

zování Českého dne proti rakovině. Bylo vybráno 
16 290 Kč.

Koncem měsíce se uskutečnila sběrová akce za-

měřená na starý papír.

Školní družina a školní klub připravily na konci 

školního roku tradiční divadelní představení. Toto 

představení bylo sehráno nejen pro žáky naší školy 

a pro přibyslavskou veřejnost, ale bude uskutečně-

no i pro školy v Nížkově a v Sázavě.

Květen a začátek června jsou obdobím školních 

výletů a exkurzí. Zajímavou akcí jistě byla i návštěva 

Parlamentu ČR, které se zúčastnili starší žáci pod 

vedením paní učitelky M. Adamové.

Mgr. Luděk Ježek, ředitel ZŠ 
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DISKOTÉKA 

st eda 20. ervna 2012 od 19.00 do 22.00 hodin
farní zahrada

Pozvánka na ZAHRADNÍ SLAVNOST
Vážení,

dovolujeme si Vás pozvat na Zahradní slavnost, která se bude konat ve 

středu 20. června 2012 od půl třetí odpoledne na farní zahradě. Program 

je bohatý, jsou připraveny soutěže pro děti, které se mohou mimo jiné 

naučit zajímavý tanec. Nebude chybět ani kulturní program – některá 

vystoupení určitě překvapí. Účast přislíbila také hudební skupina OHS. 

Od sedmi hodin začíná diskotéka, která je plánována do deseti hodin. 

Na hojnou účast se těší

žáci devátých tříd ZŠ Přibyslav

Ze soutěže nevidomých v Jihlavě
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Místní skupina Českého červeného kříže v Přibyslavi

V sobotu 5. 5. 2012 děti vypomohly se stanovištěm 

zdravovědy maminkám z Harmonie na Dopravním 

dopoledni. Počasí bylo parádní a děti v rolích po-

radců a konzultantů se osvědčily perfektně.

Děkuji Zuzance Niemmertondlové, Adélce Ubrové, 

Marušce Rosecké, Davidu Procházkovi a Janičce 

Ledvinkové za  ochotu a trpělivost.

V pátek 18. 5. 2012 si MSČČK Přibyslav ve spo-

lupráci se základní školou připravila již V. ročník 

projektu „První pomoc do MŠ“. Přichystali jsme si 

pro děti pět stanovišť. 

1. Obvazová technika (Nováková Adéla, Lunca-

rová Nicol, Močubová Adriana, Bartošová Aneta 

a Majorošová Lucie) – pomocí trojcípého šátku 

vytvořit obvaz hlavy, nohy, ruky apod. a zalepení 

prstíku náplastí s polštářkem. 

2. Polohování, transport (Jeklová Blanka, Strán-

ská Michaela, Kvasničková Tereza, Schaff erhan-

sová Lucie, Křesťanová Marie, Fulierová Hanka) 

– nácvik polohy na bok nebo stabilizované polo-

hy, poloha při mdlobě, transport pomocí dopro-

vodu, stoličky… telefonní čísla apod. 

3. Nebezpečí doma, v lese a na ulici (Krejčí 

Václav, Nejedlý Jan, Brožek Petr, Šedová Barbo-

ra a Plíhalová Natálie) – cizí lidé – jak správně 

reagovat…, jedovaté rostliny, plodiny…., horké 

nápoje, elektrické zásuvky…. 

4. Dopravka (Tachovská Andrea, Štěvuljaková 

Petra, Sobotková Natálie, Čeloudová Adéla, 

Šmídová Michaela) – správné vybavení jízdního 

kola, ochranné pomůcky, dopravní značky, barvy 

na semaforu apod… 

5. Zdravý životní styl (Halík David, Šmíd Štěpán, 

Ondra Martin, Pometlová Pavlína a Perničko-

vá Zuzana) – otužování, správné čištění zubů, 

zdravé a nezdravé potraviny a několikaminutové 

protažení svalů pomocí správného cvičení. Děti 

z mateřské školy za splnění úkolů dostaly vita-

mín, diplom a manuál jak správně má být jízdní 

kolo vybaveno. Paní učitelky byly obdarovány 

sterilním vybavením do lékárniček a brožurkou 

a poskytnutí první pomoci.

Děkuji všem jmenovaným za účast na této akci a za 

výborné výkony podávané na jednotlivých stanoviš-

tích. Velký dík patří vedení školy za možnost tento 

projekt organizovat. Bez dětí a podpory školy by to 

nebylo možné. 

                 

Plánovaný výlet do Prahy na výstavu „Human-
body“ se nakonec neuskutečnil, přestože zájem 

byl ohromný. Bohužel přes slíbenou rezervaci 

vstupenek nám byla nakonec rezervace zamítnuta 

s odůvodněním, že v sobotu, neděli a ve svátek jsou 

upřednostňovány samostatné vstupy před skupina-

mi. Snad někdy příště budeme mít více štěstí….

Dne 24. 5. 2012 od 17 hodin proběhl v zaseda-

cím sále radnice města Přibyslav další kurz První 

pomoci pro laickou veřejnost. V červnu jedeme 

s dětmi z kroužku do bazénu a na exkurzi do ne-

mocnice – už se těšíme… Ilona Loužecká 
za MS ČČK Přibyslav

Svaz zahrádkářů Přibyslav 

pořádá v sobotu 7. července 
2012 autobusový zájezd do 

Blatné, proslulé světoznámou 

zahradnickou fi rmou na růže 

Jan Böhm, a do Klatov na výsta-

vu „Klatovský karafi át“. 
V programu jsou tyto akce : 

–  Exkurze v Růžové a okrasné školce Skaličany 

u Blatné s možností nákupu kontejnerovaných 

růží za příznivé ceny. Tato školka množí a pro-

dává bohatý sortiment růží všech skupin, např. 

velkokvěté, historické, anglické, stromkové, po-

pínavé apod. Kromě růží se ve školce prodávají 

i další okrasné dřeviny.

–  Prohlídka vodního zámku Blatná. Budeme roz-

děleni do dvou skupin, na hromadnou vstupen-

ku bude vybíráno v autobusu.

–  V Klatovech se můžete rozhodnout pro samo-

statnou nebo skupinovou prohlídku výstavy 

známých klatovských karafi átů s odborným vý-

Se zahrádkáři za růžemi a karafiáty
kladem o jejich pěstování a množení. Bude mož-

nost si i zakoupit sazenice. 

–  Ve městě bude v tu dobu probíhat velká pouť se 

spoustou kulturních akcí, koncertů a bude čas 

i na samostatnou prohlídku kulturních památek 

ve středu města (katakomby, barokní lékárna 

apod.). 

Bližší podrobnosti se dozvíte z natištěného pro-

gramu, který obdržíte při přihlašování.

Odjezd autobusu z náměstí bude v 5:00, před-
pokládaný návrat kolem 22:30. Do Klatov je to asi 

220 km. Cena zájezdu je 350 Kč, vstupné do zám-

ku není v ceně zájezdu. Přihlášky včetně peněz se 

přijímají v Nákupním středisku v prodejně Obuv 
u p. O. Machové – tel. 604 778 199. Zájezd se 

uskuteční při minimálním počtu 43 osob, dva dny 

před odjezdem se proto informujte, zda je zájezd 

naplněn. Uzávěrka přihlášek je 30. 6. 2012. Po 

tomto termínu již není možno se odhlašovat.

Výbor ZO ČZS Přibyslav
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Výprava do obory Volský žlab
Protože je jaro v plném proudu, rozhodli jsme se 

první květnový víkend vyrazit na krátkou výpravu 

s přespáním pod širákem. Jeden z oddílových 

vedoucích – Medvěd (Libor Jaroš), pro nás 

domluvil přespání  v oboře pana Doc. MVDr. Karla 

Bukovjana, CSc.

Sraz byl stanoven na páteční odpoledne. Sotva 

na věži odbila pátá, vyrazili jsme směr Ronov nad 

Sázavou.

Po zdárném absolvování cesty, jsme si našli místo 

vhodné pro přespání. Rozložili jsme věci a rozdělali 

si oheň na opékání buřtů. Čas při povídání hezky 

ubíhal a kolem desáté večerní jsme šli spát. K ránu 

některé z nás probudila zima, která nás, popravdě 

řečeno, trochu zaskočila. Ale vše jsme ve zdraví 

zvládli. Byl to takový malý trénink na tábor, kdy 

ne všechny noci jsou teplé, jak bychom si přáli. Po 

snídani jsme měli na programu schůzku s panem 

K. Bukovjanem, který nám velmi zajímavě vyprávěl 

o životě v oboře. Po tomto povídání jsme se vydali 

na průzkum obory. Zavítali jsme k výběhu divokých 

prasat, podívali se na cvičnou střelnici, hledali jsme 

parůžky a parohy, které by se nám staly hezkou 

památkou na tuto akci. Po celou dobu našeho 

putování jsme sbírali igelitové obaly, které sem vítr 

přináší z nedaléké ronovské skládky. 

Do Přibyslavi jsme se vrátili v sobotu odpoledne. 

Díky počasí, dobré náladě, skvělé organizaci 

a především perfektní partě se nám celá výprava 

jaksepatří vydařila.

Naše nové webové stránky
V polovině měsíce května byly spuštěny nové 

webové stránky našeho oddílu. Budeme se snažit 

průběžně je aktualizovat, aby zde vždy každý našel 

aktuální novinky, novinky z oddílového života. 

Adresa stránek je: oddilaldebaran.webnode.cz 
za 1. oddíl Aldebaran

Bc. Karel Březina vedoucí oddílu

Zprávy z 1. oddílu Aldebaran KVC HARMONIE 
V PŘIBYSLAVI
V měsíci dubnu klub maminek uspořádal ve Sta-

rém špitále dobročinnou burzu oblečení a hraček 

pro děti. Zájem o nákup, ale i prodej na burze byl 

obrovský. Svoje zboží přineslo k prodeji až 180 zá-

jemců. Prostory Starého špitálu se zaplnily doslova 

k prasknutí. Na maminky čekal nelehký úkol, přebrat 

a roztřídit až 20 tisíc kusů zboží, mezi nímž převažo-

valo hlavně oblečení. Z těchto zkušeností vyplývá, 

že pro příště musíme omezit kapacitu burzy, pro-

tože, marná sláva, prostory budovy, přes veškerou 

naši snahu, nejsou nafukovací. Přestože oblečení, 

hračky i sportovní potřeby pro děti byly nabízeny 

za lidové ceny, ne všichni přišli poctivě nakupo-

vat. Zjistily jsme několik případů krádeží. Někteří 

šikulové sice nekradli, ale snažili se u zboží aspoň 

přeházet cedulky, samozřejmě ve svůj prospěch, 

aby kvalitní zboží nakoupili co možná nejlevněji.

Věci, které se na burze nepodařilo prodat, ale bez 

užitku nezůstanou. Roztřídíme je, část věnujeme 

Azylovému domu pro matky s dětmi v Havlíčkově 

Brodě, část do havlíčkobrodské porodnice a zbytek 

věnujeme Dětskému domovu v Jihlavě. Výtěžek 

z burzy činí pro organizátory, to jest klub maminek 

Harmonie, deset procent. Tyto prostředky použije-

me  na provoz klubu Harmonie a na pořádání růz-

ných akcí pro veřejnost, jako je dopravní dopoled-

ne, vánoční výstava, či martinská jízda. Jarní burza 

není rozhodně poslední, další se bude konat ještě 

letos v září. Děkujeme všem maminkám za pomoc 

a ochotu na burze.

Za KVC Harmonie Petra Pejzlová

Děti soutěžily 
ve znalostech 
dopravních značek 
a předpisů
Dne 5. května 2012 proběhlo Dětské dopoledne  

plné her a soutěží na téma dopravní značky a zna-

lost dopravních předpisů. Akci připravily pro přiby-

slavské děti maminky z KVC Harmonie. Dětí se na 

místním dopravním hřišti sešlo asi sedmdesát, od 

malých sotva tříletých „špuntů“ až po odrostlejší 

školáky. Hned na začátku soutěže dostaly děti ři-

dičák a pak se vydaly na šest soutěžních stanovišť. 

Soutěžily v základních znalostech zdravovědy, vy-

zkoušely si slalom mezi kužely na koloběžkách nebo 

kolech. Absolvovaly jízdu zručnosti, odpovídaly na 

otázky z oblasti dopravních značek a předpisů. Na 

dopravním hřišti si tak děti mohly prohlédnout 

motorky, osahat si čtyřkolku, traktor, bagr a se-

známit se s prací hasičů, policistů a zdravotnické 

záchranné služby. Na závěr vystoupily mažoretky 

a návštěvníci si mohli zakoupit i občerstvení. Děti 

za soutěžení dostaly malou pozornost a perníkové 

medaile vyrobené maminkami z klubu.

Za KVC Harmonie Petra Pejzlová

 Z dopravního dopoledne  Burza oblečení ve Starém špitále
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Vážení čtenáři a návštěvníci Městské 

knihovny Přibyslav, tentokrát jsem se 

rozhodla pojmout červnový příspěvek do 

Přibyslavského občasníku jinak a potěšit ty 

z vás, kteří rádi soutěžíte a prověřujete své 

doposud nabyté znalosti. Připravila jsem 

si pro Vás kvíz s deseti otázkami. První 

příchozí se správnými odpověďmi bude 

po zásluze bohatě odměněn a vy se o něm 

dozvíte v dalším čísle občasníku.

Nyní ale pojďme již k samotnému kvízu 

Přeji hodně zdaru a radosti ze svých 
znalostí! 

ČERVNOV Ý KNIŽNÍ KVÍZ PRO VŠECHNY VĚKOVÉ SKUPINY

1. Co znamená zkratka KZMP? Vyjmenujte 
její 4 části.

2. Jaká je e-mailová adresa do městské knihovny?

3. Odhadněte, kolik knih se nachází v knižním 
fondu Městské knihovny  v Přibyslavi.

4. Ve které dny v týdnu má naše knihovna za-
vřeno?

5. Kolik registrovaných čtenářů čítá Městská 
knihovna Přibyslav?

6. Která z níže uvedených knih je v našem 
knižním fondu nejstarší? Odhadněte rok 
vydání.

Při hledání naší nejstarší knihy jsem v jedné z nich 

narazila na „Výtah ze řádu knihovního“ z roku 

1910, o který se s vámi musím podělit.

Výtah ze řádu knihovního veř. Knihovny „Havlí-
ček“, Sokola v Přibyslavi.
* Knihy půjčují se všem dospělým, kteří zaváží se 

za bezpoškozené navrácení a náhradu v přípa-
dě ztracení.

* Knihy neillustrované půjčují se jinak bezplatně 
z knih illustrovaných – od nečlenů Sokola místní-
ho – vyžaduje se mírný poplatek. Dobrovolné pří-
spěvky na knihovnu přijímají se s poděkováním.

* Více knih najednou než dvě není dovoleno si vy-
půjčovati. Každý čtenář jest povinen vypůjčenou 
knihu správně a v takém pořádku, v jakém ji vy-
půjčil, odvésti, neodvedl-li ji do 4 týdnů, upomíná 
jej knihovník písemně a pak-li by ani na toto upo-
menutí knihu nevrátil, pokládá se kniha za ztrace-
nou a vypůjčovatel jest povinen nahraditi ji.

* Kdokoliv knihu nějakou pokazí, je povinen nahra-
diti škodu opatřením nového výtisku stejné jakosti, 
neb zaplacením krámské ceny a výloh vazby, při 
menších škodách může se menší náhrada přijmouti.

* Každý, kdo knihy vypůjčovati si chce, jest po-
vinen koupiti si seznam knih, který je opatřen 
legitimací pro vypůjčovatele. Z toho vypisuje si 
čísla žádaných knih, která odevzdá půjčujícímu 
knihovníku.

* Záloha na vypůjčené knihy mvůže býti žádána 
až do výše ceny knih těchto.

* Vypůjčenou knihu opatří vypůjčovatel obalem 
z čistého papíru a na tento zřetelným číslem je-
jím, na horní části hřbetu.

* S vypůjčenou knihou zacházejte šetrně, nic do 
ní nevpisujte a nekreslete a ukládejte ji na místo 
suché.

* Nepřehýbejte listův! Přestanete-li čísti, označte 
stránku vloženým proužkem papíru.

* Vypůjčené knihy jiným osobám půjčovati jest 
zakázáno.

* V zájmu ochrany zdraví se žádá každý čtenář, 
aby každé onemocnění nakažlivé v rodině sprá-
vě knihovny ohlásil, by vypůjčené knihy desinfi -
kovány byly.

a) Karel Hynek Mácha – Máj
b) Karel Havlíček Borovský – Básně a Epigra-

my
c) Josef Kajetán Tyl – Sebrané spisy

7. Vyjmenuj alespoň pět kamarádů Ferdy 
Mravence.

8. Jak se jmenuje nejčtenější současná autor-
ka dívčích románů?

9. Na jak dlouho je v naší knihovně k dispozici 
volný internet?

10. Jaká je vaše nejoblíbenější kniha?

* V době trvání nakažlivé nemoci v rodině nebuď-
tež knihy vypůjčovány.

* Nebezpečí nákazy tuberkulosou lze přenášeti též 
knihou, proto nekašlete a nekýchejte nad knihou 
a nesliňte prstův obracejíce listy.

* Knihy nepůjčují se tomu, kdo před tím vypůjčené 
knihy nevrátil, neb jinak proti knihovnímu řádu 
by jednal.

Co tomu říkáte? Jak na vás čeština tehdejší doby 

působí? Vy mladší, rozumíte všemu, co je v textu 

napsáno?

A nyní několik novinek.

Do dětské části knihovny přibyly tyto tituly. Čte-
nářský slovník pro nejmenší – španělština, fran-

couzština, němčina. Příjemnou formou přiblížení 

cizího jazyka našim dětem. Kniha je vždy napsána 

v daném cizím jazyce, s bohatým českým překladem.

Dále potom anglicky psaná kniha Fotbalové 
historky od Martina Kleina. Kniha je bohatá na 

ilustrace z fotbalového prostředí, texty jsou jedno-

duché, psané velkými písmeny. Pokud se v textu vy-

skytuje méně známé slovíčko, je označeno modrou 

barvou a za čarou, na kraji stránky, je jeho překlad 

nebo nápověda.

Pro dospěláky je zde připraveno několik nových 

detektivek z řady „původní česká detektivka“, např. 

„Třetí tvář“ od Patrika Rozkovce nebo „Falešná ko-
čička“ od Nadi Horákové.

Anebo nová kniha Kathrin Schmidtové Ne-
umřeš. Je to strhující příběh o jednom vyléčení. Hr-

dinka netuší, co se jí stalo. Je v nemocnici, bez vlády 

nad svým tělem, bez možnosti mluvit, s výpadky 

paměti. Na cestě zpět je konfrontována s cizí že-

nou, kterou kdysi byla ona sama. K. Schmidtová je 

spisovatelkou na volné noze od roku 1994. Nejprve 

se věnovala poezii, její pozdější romány kombinují 

barokní témata a magický realismus. Je srovnávána 

s Günterem Grassem. Za tuto knihu, která z velké 

části vychází z jejích vlastních zkušeností, získala 

v roce 2009 prestižní Německou knižní cenu, udě-

lovanou na Frankfurtském knižním veletrhu a Cenu 
swr-Bestenliste. Příjemný červen za KZM přeje

Andrea Slaninová,
knihovnice

POHLEDEM ODJINUD
Je tomu pár čísel nazpět, kdy byl vysloven názor na 

koupaliště a cyklostezku očima obyvatele Přibyslavi, 

který jejich existenci pociťuje na vlastní kůži jako 

nepřímý zúčastněný. Já bych se nyní na obě zařízení 

chtěla podívat coby příležitostný návštěvník. Aktivity 

Přibyslavi v tomto směru kvituji s povděkem ne-li 

přímo s nadšením. Dne 30. dubna letošního roku 

jsem si poprvé celou trasu cyklostezky projela na 

bruslích a byla to paráda. Kde se mi může poštěstit 

takovýto pohyb a pobyt v bezprostřední blízkosti 

živoucí krajiny s meandrující Sázavou?! Značný 

zájem o stezku jsem zjistila záhy, cestou jsem 

míjela bruslaře, cyklisty i pěší na vycházce. Bylo 

fajn vidět teenagery, jak se pachtí, sledují čas či 

ujeté kilometry a nevadí, že jsou upocení, překrylo 

mi to tak dosavadní typický obrázek, kterým je 

mobil, cigaretka, něco posilňujícího nebo častování 

se silnými slovy. Dalším z milých překvapení bylo 

potkat na kolečkových bruslích pána, který už něco 

pamatuje. 

Ke koupání jen tolik, nepatřím k těm, kteří by 

se před horkem zavírali doma a tak se ve vedrech 

uchyluji k dostupné vodě. Tím, že dávám přednost 

jisté kvalitě vody, vychází v posledních letech vítězně 

koupaliště nad přírodou. Studí to tam a cáká, proto 

není o hlasité projevy dětí nouze, ale díky za ně, 

ty létu neodmyslitelně sluší. Samospráva u nás 

bohužel dosud nevyvinula potřebné úsilí vedoucí 

k tomu, aby bylo podobným způsobem vybaveno 

i naše město a jeho okolí. A tak mi nezbývá, než 

zajíždět na místa v jeho dosahu, do Přibyslavi 

však mířím obzvlášť ráda. Buďte vděčni za každé 

zvelebení či zpříjemnění volného času a daná místa 

využívejte, budete je pak vnímat zcela odlišným 

způsobem. Hezké léto přeje

Markéta Kadlecová, Chotěboř
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Bezbariérový přístup 
pod přibyslavskou věží
V druhé polovině dubna tohoto roku byl zhotoven bezbari-

érový vstup pod přibyslavskou věží, který je jedním ze dvou 

vchodů do areálu kolem kostela a do kostela samotného. 

Zdařilé dílo ocení především vozíčkáři, maminky s kočár-

ky nebo starší lidé, kterým činí problém překonávat i malé 

schody. Jistě i pozůstalí tuto rekonstrukci přivítají, protože 

tímto průchodem pod věží nosí zemřelé. Ale zajisté i všichni 

ostatní, kteří tudy projdou.

Poděkování patří všem, kteří se o toto prospěšné dílo za-

sadili a které poslouží nejen nám, ale i následujícím generací.

Emílie Tománková

Otevřené mistrovství 
republiky v motorovém 
paraglidingu
Ve dnech 16. až 23. 6 2012 proběhne na letišti 

Přibyslav „Otevřené mistrovství republiky v motorovém 

paraglidingu“. 

Tímto zveme všechny na přibyslavské letiště. Nejvíce se 

létá ráno a večer. Zároveň upozorňujeme všechny občany 
Přibyslavi a blízkého okolí na zvýšený letový provoz 
a s tím spojený hluk.

Všem děkujeme za pochopení.
za pořadatele Milan Klement

Jarní slavík 2012
Ve čtvrtek 10. května proběhl v našem kulturním 

domě první ročník soutěže karaoke pro děti ze 

základních škol ve věku od 6 do 15 let pod ná-

zvem JARNÍ SLAVÍK 2012. Tohoto pěveckého 

klání se zúčastnilo ve dvou kategoriích celkem 

33 účinkujících ze tří škol našeho regionu – 

Havlíčkovy Borové, Přibyslavi a Velké Losenice.  

Soutěžící absolvovali během dne dvě vystoupe-

ní. První proběhlo dopoledne pro spolužáky. Ti 

měli možnost vyhlásit „svého“ nejlepšího zpěvá-

ka. Každý z účinkujících dostal přiděleno číslo, 

které bylo viditelně přišpendlené na jeho oble-

čení. Diváci měli za úkol si zapamatovat to, které 

patřilo jejich favoritovi, a při odchodu je nahlásit 

dvěma sčítacím komisařkám. Při odpoledním vy-

stoupení pak odborná porota vyhlásila výsledky. 

Bylo velmi potěšující, že všechny přítomné děti 

fandily všem zpěvákům a nezáleželo na tom, kte-

rou školu kdo reprezentoval. 

Po krátkém odpočinku všech soutěžících i po-

řadatelů se pěvecký maraton za horkého jarního 

počasí rozběhl po druhé. V 16.00 zasedli do sálu 

nejen rodiče a příbuzní mladých umělců, ale 

také tříčlenná odborná porota ve složení Micha-

ela Štefáčková, Michal Hájek, Ondřej Štefáček. 

Dostala nelehký úkol – určit, kdo je nejlepším 

„Jarním slavíkem 2012“. Pěvecká soutěž trvala 

skoro tři hodiny. Na jevišti se po celou dobu, 

s příkladnou ukázněností, střídal účinkující za 

účinkujícím – celkem bylo k vidění 29 rozličných 

vystoupení. Soutěže se dokonce zúčastnily i čtyři 

duety, které od poroty získaly zvláštní ceny. Oce-

něni by měli být všichni účinkující za jejich zod-

povědný přístup k celé soutěži, za jejich pěvecké 

schopnosti a projev na jevišti i mimo něj. Porota 

měla proto opravdu těžký úkol rozhodnout.

První ročník skončil. Děkujeme všem spo-

lupracovníkům, kteří se na přípravě i zdárném 

průběhu podíleli a doufejme, že se budou podí-

let i na ročníku příštím, protože se již připravuje 

„Jarní slavík 2013“, který proběhne již v měsíci 

březnu.

Anna Šauerová, ICMM Přibyslav 

Výsledky soutěže „Jarní slavík 2012“:

I. Stupeň:  
1. místo - Martina Zychová, 4. A, Přibyslav

2. místo - Diana Bartošová, 5. A, Přibyslav

3. místo - Karolína Žáková, 5. tř., Havlíčkova Borová
         

Nejlepší duet – Richard Lipavský a Pavel Neubauer, 1. tř., Havlíčkova Borová

cena diváka
Hlas spolužáků  - Vojtěch Hamerník, 5. B, Přibyslav 

cena poroty 

za „Nejosobitější jevištní dojem“  - Vojtěch Hamerník, 5. B, Přibyslav

za „Nejlepší provedení písně Voda, voděnka“ - Lenka Nedělková, 4. tř., 

Velká Losenice

 II. Stupeň:  
1. místo - Jana Sobotková, 7. tř., Velká Losenice

2. místo - Jaroslav Dohnal, 7. tř., Havlíčkova Borová

3. místo - Jitka Machová, 9. tř., Velká Losenice
           

Nejlepší duet - Petra Sobotková a Marie Sobotková, 5. A a 7. A, Přibyslav
        

cena diváka
Hlas spolužáků - Rostislav Beran, 8. tř., Havlíčkova Borová 
cena poroty za „Nejpřirozenější projev“ – Zdeněk Bartoš, 7. tř., 

Velká Losenice
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VÝSLEDKOVÁ LISTINA – MUŽI
Příjmení Jméno Čas Body Pořadí
Bradáč Jiří 00:55.0 100,00 1

Moravec Vojtěch 00:56.0 98,21 2

Šubrt Petr 01:07.0 82,09 3

Dubský Miroslav 01:08.0 80,88 4

Zach Vladimír 01:09.0 79,71 5

Kubát Jiří 01:11.0 77,46 6 - 7

Plachta Marek 01:11.0 77,46 6 - 7

Vábek st. Jaroslav 01:14.0 74,32 8

Moštěk Josef 01:23.0 66,27 9

Holcman  František 01:24.0 65,48 10

Dolák Vladimír 01:33.0 59,14 11

Loužecký Richard 01:37.0 56,70 12

Bradáč Alois 01:40.0 55,00 13

Loužecký Filip 01:43.0 53,40 14

Loužecký st. Petr 01:43.0 53,40 15

VÝSLEDKOVÁ LISTINA – ŽENY
Příjmení Jméno Čas Body Pořadí
Doležalová Michala 01:18.0 100,00 1

Loužecká Kristýna 01:27.0 89,66 2

Lazárková Veronika 01:35.0 82,11 3

Šubrtová Eliška 01:42.0 76,47 4

Šubrtová  Lucie 01:55.0 67,83 5

Seemannová Jitka 02:15.0 57,78 6

Mošťková Miroslava 02:38.0 49,37 7

DVOJICE
Příjmení Body Pořadí
Zach, Lazár-
ková

161,82 1

Šubrtovi 149,92 2

Loužecký st. P., 
Loužecká K.

143,06 3

Mošťkovi 115,64 4

MUŽI Silový trojboj Kuželky Míčový víceboj Přespolní běh Běh do vrchu Celkově
Příjmení Jméno body pořadí 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 66,27 9 406,99 1
Plachta Marek 80,13 2 86,36 5 88,24 3 - 5 69,89 14 77,46 6 - 7 402,08 2
Kubát Jiří 63,28 4 94,32 2 70,59 8 - 9 76,89 12 77,46 6 - 7 382,54 3
Zach Vladimír 0,00 0 89,77 4 82,35 6 - 7 78,2 11 79,71 5 330,03 4
Vábek st. Jaroslav 38,60 6 75,00 9 52,94 10 - 11 84,85 8 74,32 8 325,71 5
Šubrt Petr 0,00 0 93,18 3 41,18 12 - 13 88,37 6 82,09 3 304,82 6
Holcman František 48,38 5 84,09 8 82,35 6 - 7 0,00 0 65,48 10 280,30 7
Dolák Vladimír 0,00 0 86,36 6 100,00 1 0,00 0 59,14 11 245,50 8
Loužecký st. Petr 0,00 0 100,00 1 88,24 3 - 5 0,00 0 53,4 15 241,64 9
Bradáč Jiří 0,00 0 0,00 0 0,00 0 90,89 5 100,00 1 190,89 10
Loužecký ml.  Petr 0,00 0 0,00 0 94,12 2 81,14 10 0,00 0 175,26 11
Loužecký Filip 0,00 0 38,64 14 70,59 8 - 9 0,00 0 53,4 14 162,63 12
Loužecký Richard 0,00 0 47,73 12 41,18 12 - 13 0,00 0 56,7 12 145,61 13
Bradáč Alois 0,00 0 0,00 0 0,00 0 70,02 13 55,00 13 125,02 14
Řezníček Roman 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 - 2 0,00 0 100,00 15
Kříž Ondřej 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 - 2 0,00 0 100,00 16
Sládek Jan 0,00 0 0,00 0 0,00 0 99,93 3 0,00 0 99,93 17
Moravec Vojtěch 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 98,21 2 98,21 18
Matějka Luboš 0,00 0 43,18 13 52,94 10 - 11 0,00 0 0,00 0 96,12 19
Hulák Petr 0,00 0 0,00 0 0,00 0 93,86 4 0,00 0 93,86 20
Pospíchal Jaromír 0,00 0 0,00 0 0,00 0 86,86 7 0,00 0 86,86 21
Ledvinka Josef 0,00 0 0,00 0 0,00 0 84,02 9 0,00 0 84,02 22
Dubský Miroslav 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 80,88 4 80,88 23
Matějka Zdeněk 0,00 0 72,73 10 0,00 0 0,00 0 0,00 0 72,73 24
Sedlák Tomáš 0,00 0 70,45 11 0,00 0 0,00 0 0,00 0 70,45 25
Havlíček Roman 68,92 3 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 68,92 26
Vacek Martin 37,28 7 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 37,28 27

ŽENY Silový trojboj Kuželky Míčový víceboj Přespolní běh Běh do vrchu Celkově
Příjmení Jméno body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí
Loužecká Kristina 0,00 0 81,01 4 85,71 2 80,04 3 89,66 2 336,42 1
Šubrtová Lucie 0,00 0 81,01 3 100,00 1 75,85 5 67,83 5 324,69 2
Lazárková Veronika 0,00 0 89,87 2 71,43 4 70,76 6 82,11 3 314,17 3
Šubrtová Eliška 0,00 0 27,85 8 42,86 6 76,14 4 76,47 4 223,32 4
Doležalová Michala 100,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 200,00 5
Mošťková Miroslava 0,00 0 100,00 1 50 5 0,00 0 49,37 7 199,37 6
Seemannová Jitka 0,00 0 37,97 7 35,71 7 61,37 7 57,78 6 192,83 7
Kvardová Markéta 0,00 0 78,48 5 78,57 3 0,00 0 0,00 0 157,05 8
Šulcová Martina 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 0,00 0 100,00 9
Havlíková Jana 0,00 0 0,00 0 0,00 0 93,84 2 0,00 0 93,84 10
Sedláková Lenka 0,00 0 46,84 6 0,00 0 0,00 0 0,00 0 46,84 11

Dvojice Silový 
trojboj

Kuželky Míčový 
víceboj

Přespolní 
běh

Běh do 
vrchu

Body celkem Pořadí

Zach, Lazárková 0,00 179,64 153,78 148,96 161,82 644,20 1
Šubrtovi 0,00 174,19 141,18 164,22 149,92 629,51 2
Loužecký st. P., 
Loužecká K.

0,00 181,01 173,95 0,00 143,06 498,02 3

Mošťkovi 0,00 184,09 138,24 0,00 115,64 437,97 4
Kubát, Kvardová 0,00 172,80 149,16 0,00 0,00 321,96 5
Vacek, Doležalová 137,25 0,00 0,00 0,00 0,00 137,25 6
Holcman,Sedláková 0,00 130,93 0,00 0,00 0,00 130,93 7

PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2012 – CELKOVÉ VÝSLEDKY PO PĚTI DISCIPLÍNÁCH

PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2012
BĚH DO VRCHU – VÝSLEDKY
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PŘIBYSLAVSKÝ 
DVANÁCTIBOJ 2012
BĚH DO VRCHU – VÝSLEDKY 
PODLE KATEGORIÍ

PŘIBYSLAVSKÝ 
DVANÁCTIBOJ 2012 
BĚH DO VRCHU
Pátou disciplinou dvanáctiboje byl již patnáctý 

ročník Běhu do vrchu. Letošního ročníku se 

zúčastnilo 41 závodníků, z nichž bylo stejně jako 

v loňském roce 22 dvanáctibojařů. Výborným 

výkonem se prezentoval Matěj Kasal, který trať 

dlouhou 192 m s převýšením cca 30 m uběhl za 49 

sekund.

Příští disciplinou dvanáctiboje bude v neděli 

10. června 2012 cyklistický závod na 30 km. 

Prezentace od 9:00 hod. na parkovišti fi rmy ACO, 

start v 9:30 hod. tamtéž. 

Ing. Josef Moštěk

chlapci do 10 let
Pořadí Příjmení Jméno Čas
1 Loužecký Filip 01:43.0

2 Körber Pavel 01:47.0

chlapci do 15 let

1 Kasal Jakub 00:57.0

2 Kasal Prokop 01:10.0

3 Kvasnička Tomáš 01:26.0

4 Loužecký Richard 01:37.0

muži do 35 let
1 Kasal Matěj 00:49.0

2 Lehrl Tomáš 00:50.0

3 Bradáč Jiří 00:55.0

4 Kříž Ondřej 00:55.0

5 Moravec Vojtěch 00:56.0

6 Ledvinka Jan 01:07.0

7 Zach Vladimír 01:09.0

8 Kubát Jiří 01:11.0

muži nad 35 let
1 Šubrt Petr 01:07.0

2 Dubský Miroslav 01:08.0

3 Plachta Marek 01:11.0

4 Vábek st. Jaroslav 01:14.0

5 Moštěk Josef 01:23.0

6 Holcman  František 01:24.0

7 Dolák Vladimír 01:33.0

8 Bradáč Alois 01:40.0

9 Loužecký st. Petr 01:43.0

dívky do 10 let
1 Kasalová Apolena 01:15.0

2 Körberová Aneta 01:20.0

3 Šubrtová Eliška 01:42.0

4 Marincová Leona 01:48.0

5 Ledvinková Klára 01:50.0

6 Hochmanová Magdaléna 02:19.0

7 Šubrtová Šárka 02:21.0

8 Ledvinková Ema 02:49.0

dívky do 15 let

1 Kvasničková Tereza 01:07.0

2 Marincová Simona 01:20.0

3 Trdá Vendula 01:35.0

ženy do 35 let
1 Doležalová Michala 01:18.0

2 Ledvinková Jana 01:29.0

3 Lazárková Veronika 01:35.0

4 Šubrtová  Lucie 01:55.0

ženy nad 35 let

1 Loužecká Kristýna 01:27.0

2 Seemannová Jitka 02:15.0

3 Mošťková Miroslava 02:38.0

FOTBAL - JARO 2012
DATUM DEN KDE ZAČÁTEK KDO

ODJEZD 
z Přibyslavi

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 Sobíňov 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  

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
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Konečná tabulka soutěže
 Mužstvo U V R P K Zápasy Body

1 Nížkov B 22 16 4 2 0 209:131 58
2 Jemnice A 22 16 0 6 0 195:142 54
3 Přibyslav A 22 15 2 5 0 196:155 54
4 Třešť B 22 13 3 6 0 196:132 51
5 Chotěboř C 22 11 3 8 0 197:146 47
6 Ledeč nad Sázavou A 22 11 2 9 0 162:166 46
7 SK Jihlava C 22 8 3 11 0 165:166 41
8 Hrotovice A 22 8 3 11 0 154:185 41
9 Slavoj Pacov A 22 7 2 13 0 154:191 38

10 Jaroměřice nad 
Rokytnou A 

22 6 2 14 0 144:196 36

11 Jiskra Humpolec B 22 4 5 13 0 149:199 35
12 Panská Lhota A 22 2 1 19 0 99:211 27

         
         
         
Konečná tabulka soutěže
 Mužstvo U V R P K Zápasy Body

1 Jiskra Havl. Brod G 18 16 1 1 0 262:62 51
2 Přibyslav B 18 15 0 3 0 223:101 48
3 Světlá nad Sázavou C 18 14 1 3 0 236:88 47
4 Chotěboř F 18 12 1 5 0 197:127 43
5 Mírovka A 18 10 0 8 0 173:151 38
6 Hasiči Jitkov C 17 7 2 8 0 171:135 33
7 Jiskra Havl. Brod F 18 5 1 12 0 136:186 29
8 Chotěboř G 18 5 0 13 0 112:212 28
9 Hasiči Jitkov D 18 2 0 16 0 55:269 22

10 Světlá nad Sázavou D 17 0 0 17 0 35:269 17

 Foto: A-tým stolních tenistů
Nahoře zleva: Josef Pertl, Zdeněk Slota, Vladislav Stehno

Dole zleva: Marek Štrobl, Václav Fröhlich, Jiří Smejkal

Stolní tenisté úspěšně zakončili sezónu
Přibyslavský A-tým mužů stolního tenisu skončil v již uplynulé sezóně krajského 
přeboru II. třídy na pěkném třetím místě pouze „o vlásek“ za postupovým druhým 
místem, kdy s družstvem Sokola Jemnice měl při stejném počtu bodů horší skóre 
vzájemných zápasů.

Oproti tomu se štěstíčko usmálo na náš B-tým, který z druhého nepostupového 
místa regionálního přeboru II.třídy postoupil na úkor nezájmu postupu vítězů do 
nejvyšší okresní soutěže.

Krajský přebor II. třídy, muži 2011/2012

Regionální přebor II. třídy, muži 2011/2012

Atletický župní přebor župy 
Havlíčkovy 
Za krásného jarního počasí se uskutečnil v sobotu 19. 5. 

2012 lehkoatletický župní přebor na letním „stadionku“ 

Sportovního zařízení města Přibyslav. Zúčastnilo se 104 

závodníků v několika kategoriích, a to z Golčova Jeníkova, 

Nížkova, Žďáru nad Sázavou, Ledče, Havlíčkova Brodu 

a Přibyslavi. Potěšitelná byla účast 21 předškoláků. Z Přiby-

slavi soutěžilo 41 závodníků.

Organizací byla pověřena naše TJ Sokol Přibyslav, která 

za vydatné pomoci náčelnictva župy a sester a bratrů ze 

zmíněných míst soutěžících, úspěšně celé závody zvládla. 

Závěrem bylo provedeno vyhodnocení jednotlivých kate-

gorií a první tři závodníci z každé kategorie obdrželi me-

daile a diplomy. Velké poděkování patří Městu Přibyslav za 

zapůjčení atletického stadionu Sportovního zařízení města 

Přibyslav.        

Ing. František Kerbr, starosta TJ Sokola Přibyslav
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 Foto: Žáčci stolního tenisu na víkendovém soustředění. Zleva: Daniel Wasserbauer, Aleš Pospíchal, Jakub Flekal, 
Prokop Kamarád, Adam Stehno, Adam Veselík, Dominik Zich, Luboš Daniška a Lukáš Stehno.     

Mladí stolní tenisté na 
víkendovém soustředění
Od října loňského roku se schází každý čtvrtek mladí 
žáčci v podsálí sokolovny, aby se naučili základům 
stolního tenisu. Pro stmelení kolektivu, kondiční přípravu 
a částečně i jako odměnu za vzornou docházku připravili 
trenéři společně s dvěma rodiči víkendové sportovní 
soustředění v přírodě. V pátek 11. května odpoledne 
odjelo 9 žáčků na chatu LDO Přibyslav u rybníka Řeka, 
kde v jejím okolí zažili mnoho krásných chvil. Program 
soustředění zahrnoval kondiční rozcvičky, tréninky 
stolního tenisu, hry a naučné výklady v přírodě, výlety 
do okolí včetně návštěvy obory s divokými prasaty. 
Tématickým zpestřením soustředění byl sobotní výlet 
do Skutče, kde se konalo mistrovství ČR mladšího 
žactva ve stolním tenisu. Trenéři tak mohli názorně 
žáčkům představit cíl společného sportovního snažení 
na příkladu vrcholných utkání. Během fyzicky náročného 
víkendu nebyl opomenut kvalitní stravovací režim, který 
nám na místě zajišťoval profesionální kuchař. U dětí mělo 
toto soustředění v přírodě radostnou odezvu, mnohým 
se nechtělo odjíždět domů a už se těší na další obdobné 
výjezdní sportovní aktivity v budoucnu.

Vladislav Stehno,  za oddíl stolního tenisu TJ Sokol 
Přibyslav

  KREJ OVSTVÍ JULIANA 
 
 

opravy a úpravy od v  
opravy a šití z úpletu 

dámské zakázkové šití 
malování textilu 

tvorba bytového textilu 
 

Juliana Holcmanová 
Zahradní 734, P ibyslav 

tel. 604 489 344; 603 352 932 jen SMS 
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 čtvrtek 7. června 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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VÝSTAVNÍ SÍ  
    KURFÜRST V D M 

POZVÁNKA
Český svaz chovatelů základní organizace 

Přibyslav pořádá 

VE DNECH 23. 6. - 24. 6. 2012 

TRADIČNÍ POUŤOVOU VÝSTAVU KRÁLÍ-
KŮ, HOLUBŮ, DRŮBEŽE A NUTRIÍ spoje-

nou s expozicí zvířat mladých chovatelů o pohár 

města Přibyslav. Výstava nutrií se uskuteční pou-

ze v sobotu 23. 6. 2012. Součástí výstavy bude 

ukázka expozice okrasného ptactva. Velká část 

zvířat bude prodejná. Výstava bude přístupná 

veřejnosti v sobotu od 13.00 do 18.00 hod., 
v neděli od 8.00 do 17.00 hod. Výstava se koná 

v chovatelském areálu pod sokolským hřištěm 

v Přibyslavi, vedle skautské základny. Občerst-

vení je zajištěno, bohatá tombola. Srdečně zvou 

pořadatelé.

za výstavní výbor ZO ČSCH Přibyslav
Dočekal Zdeněk
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Modlíkovské hudební léto 

 2012 

sobota 14. ervence ve 20.00 hodin 
 

V ra Martinová 
první dáma eské country 

 

sobota 21. ervence ve 20.00 hodin 
 

  

III. VosaFest 
festival rockových kapel z Vyso iny 

 

sobota 18. srpna v 17.00 hodin 
 

Lesanka 
koncert dechové kapely 

 

na všechny tyto kulturní akce jste srde n  zváni 
!!! Termíny akcí jsou prozatímní a mohou se v pr b hu asu zm nit. !!! 

!!!Vystoupení interpret  však platí !!! 
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SVAZ MOTOROVÉHO

PARAGLIDINGU

16.–23. | 06 | 2012

LETIŠTĚ PŘIBYSLAV – LKPI 
N49 ̊34́50 ̋     E0154̊5 4́6

    OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ
            ČESKÉ REPUBLIKY

V MOTOROVÉM
       PARAGLIDINGU
    2012
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Římskokatolická farnost Přibyslav

Vás srdečně zve 

na 

Slavnost Těla a Krve Páně
neděle 10. června 2012 v 9.00 hodin

po mši svaté vyjde z kostela Narození sv. Jana Křtitele v Přibyslavi slavnostní 

průvod městem
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červen 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. 6. 2012–31. 8. 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 13.00–16.00
Ne 9.00–11.00 13.00–16.00
tel.: 569 484 361, 569 484 257, e-mail: ic@pribyslav.cz

KULTURNÍ PŘEHLEDPokud chcete, aby vám byl elektronicky zasílán PŘEHLED AKCÍ, stačí poslat e-mail z dané adresy a jako 

předmět uvést: Žádost o zasílání kulturního přehledu. Zprávu pošlete na adresu: ic@pribyslav.cz

od 1. června 2012 Burza knih – nákup až se 100 % slevou Kurfürstův dům  KZMP- 
       1. června 2012  Prodejní výstava  A. Kunstarové Kurfürstův dům  KZMP- 
       1. června 2012 ve 20.00 h Noc kostelů 2012 – bližší na plakátech farní kostel Přibyslav  Město Přibyslav a další- 
od 1. do 10. června 2012  Výstava dětských prací kulturní dům  ŠD a ŠK, KZMP- 
      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- 
      5. června 2012 ve 14.00 h. Přednáška J. Kreibicha – Hrady, zámky… velký sál radnice  Mě Ú, KS Pohoda- 
      8. června 2012 v 17.00 h. Taneční večer kulturní dům  ŠD a ŠK, KZMP- 
      9. června 2012 Gallen Hasičská soutěž obec Olešenka  obec Olešenka- 
      9. června 2012 v 15.00 h. Fotbal D Přibyslav : Ždírec nad D. fotbalová hřiště  SK Přibyslav- 
     10. června 2012 v 9.00 h. Slavnost Těla a Krve Páně farní kostel, náměstí  římskokatolická farnost- 
     10. června 2012 v 9.00 h. Dvanáctiboj-cyklistický závod parkoviště u ACA  SZMP- 
     10. června 2012 ve 14.00 h. Předvedení sletových skladeb prostranství před KD  TJ Sokol, KZMP- 
     10. června 2012 v 16.30 h. Fotbal B Přibyslav : Ždírec nad D. fotbalové hřiště  SK Přibyslav- 
     12. června 2012 v 16.00 h. Koncert žáků ZUŠ, pobočka Přibyslav kulturní dům  ZUŠ Přibyslav, KZMP  - 
     14. června 2012 ve 14.30 h. Posezení s harmonikou Restaurace u Kubínů  SPCCH ZO- 
 (pro členy SPCCH ZO)
     16. června 2012 ve 14.00 h. Svět v malém – zahájení výstavy modelů kulturní dům  modeláři KZMP- 
od 17. do 30. června 2012 Výstava modelů – Svět v malém kulturní dům  modeláři, KZMP- 
od 16. do 23. června 2012 Mistrovství ČR v paraglidingu přibyslavské letiště  Svaz motorového paraglidingu- 
     17. června 2012 v 16.30 h. Fotbal A Přibyslav : Chotěboř fotbalové hřiště  SK Přibyslav- 
     19. června 2012 od 13.00 – 14.00 h. on-line chat s místostarostou města internet  Mě Ú- 
     20. června 2012 ve 14.30 h. Zahradní slavnost  farní zahrada  ZŠ, římskokatolická farnost- 
     20. června 2012 v 19.00 h. Diskotéka farní zahrada  ZŠ, římskokatolická farnost- 
od 20. do 25. června 2012 Dopravní omezení a uzavírka na náměstí náměstí a přilehlé ulice  Mě Ú- 
      22. června 2012 v 17.00 h. Pouťové fotbalové utkání fotbalové hřiště  SK Přibyslav- 
od 22. do 24. června 2012 Přibyslavská pouť náměstí  Město Přibyslav- 
od 23. do 24. června 2012 Výstava králíků, holubů, drůbeže a nutrií areál pod Sokolovnou  ZO ČSCH- 
     24. června 2012 v 16.30 h. Fotbal B Přibyslav : Leština fotbalové hřiště  SK Přibyslav - 
     30. června 2012 Uzávěrka přihlášek na výlet ČSZ paní O. Machová  ČSZ- 
     30. června 2012 ve 14.00 h. Letecká show - akrobacie modelů přibyslavské letiště  modeláři, KZMP - 
       6. července 2012 Šatlava obec Olešenka  obec Olešenka- 

  - 
- 


