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Prázdniny jsou tu
Červenec, první měsíc prázdnin, nebude v letošním roce pro pracovníky samo-

správy rozhodně měsícem dlouhých dovolených a odpočinku. Je třeba pracovat 

na řádném dokončení rekonstrukce mateřské školy v Tyršově ulici, aby do ní mohly 

nastoupit děti v avizovaném termínu 17. září tohoto roku. S tím souvisí i úpravy 

a vybavení stávající zahrady tak, aby se zde děti cítily co nejlépe. Zároveň musí 

město zajistit vyřešení vleklých problémů se stavbou základní školy, ať už zastupi-

telé rozhodnou v následujících dnech o osudu stavby jakkoliv.  Měli bychom si také 

odpovědět na otázku, proč mohlo dojít k tak zásadnímu zpochybnění projektové 

dokumentace dodavatelem stavby a jakým způsobem podobné excesy v budoucnu 

omezit.

Prázdniny budou též ve znamení čištění části školy, kde prováděla měření Kraj-

ská hygienická stanice a kde byla zjištěna zvýšená koncentrace minerálních vláken, 

především sádrovce. Nedošlo ke zjištění zvýšené koncentrace respirabilních azbes-

tových vláken.

V loňském roce město Přibyslav a jeho organizace poprvé vybíraly v soutěži 

dodavatele plynu a elektrické energie. Vzhledem k tomu, že dnes máme srovnání 

pouze u plynu, můžeme říci, že při spotřebě plynu srovnatelné s rokem 2010 ušetří 

město Přibyslav a jeho organizace meziročně cca 700 000 Kč. Výběr dodavatele na 

příští rok by měl být zahájen taktéž v letních měsících.

Období prázdnin je obdobím cestování, relaxace a nejrůznějších zájmových akti-

vit. Ve městě Přibyslav a jeho okolí je mimo jiné velmi populární paragliding. V době, 

kdy tento článek píši, zde probíhá dokonce Mistrovství ČR v tomto sportu. Jelikož 

se čas od času objeví stížnosti ze strany obyvatel směrem k této skupině, chci zde 

uvést, že lze tyto problémy aktivně řešit. Aeroklub Přibyslav, který část paraglidistů 

sdružuje, je velmi vstřícný v jednáních. Pokud má kdokoliv konkrétní problém, je 

třeba dodat fotografi i případného letce porušujícího předpisy (nízký průlet, štvaní 

zvěře, atd.…) např. mně, a pokud na ní bude identifi kován člen aeroklubu, bude 

s ním dále jednáno. Je však třeba uvést, že ne všichni provozovatelé tohoto sportu 

musí být nutně členy aeroklubu. Myslím ale, že většina těchto sportovců má zájem 

žít s obyvateli města v harmonii a nechce jim působit nepříjemnosti.

Chtěl bych Vám všem popřát krásné léto, ve kterém si nezapomeňte udělat do-

statek času na své děti, případně vnoučata. Dětem pak přeji prázdniny plné her 

a dobrodružství a nám všem přívětivé počasí. 

Martin Kamarád, místostarosta města

Vážení spoluobčané, milé děti,  

chci Vám touto cestou popřát jménem svým,  

jménem zastupitelů města Přibyslav i všech 

zaměstnanců městského úřadu hezké prázd-

niny, příjemnou dovolenou a léto plné hezkého 

počasí, nových zážitků a zaslouženého odpo-

činku. 
Mgr. Bc. Jan Štefáček, starosta města 

 1. června 2012 se i v Přibyslavi uskutečnila Noc kostelů.
Místostarosta města M. Kamarád  s p. Z. Kubešem přivítal návštěvníky, kteří mohli 

navštívit kostel Narození sv. Jana Křtitele, nově otevřenou přibyslavskou věž, vše bylo 
doplněno bohatým kulturním programem za noci, kdy nevládla temnota. 

Příští Noc kostelů se koná  24. května 2013  Tradiční přibyslavská pouť je za námi. 



Str. 3ČERVENEC 2012 Zprávy z radnice

Z Městského úřadu Přibyslav
Zastupitelstvo města Přibyslav schválilo dne 25. dub-
na 2012 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o zá-
kazu provozování loterií a jiných podobných her. 
Ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, tj. od 1. 6. 
2012 nebude již MÚ Přibyslav vydávat povolení na 
provoz výherních hracích přístrojů. VHP, na které 
vydal MÚ povolení, budou provozovány nejdéle do 
31. 5. 2013. Video loterijní terminály, kterých je v na-
šem městě umístěno 25 a které povoluje ministerstvo 
fi nancí, budou v našem městě provozovány minimál-
ně do 31. prosince 2014. Způsob úplného omezení 
jejich činnosti je vzhledem k různým výkladům záko-
na o loteriích dosud nejasný. 

V poslední době se v našem městě opět rozmohl 
častý dopravní přestupek, a to parkování osobních 
automobilů na chodnících, při kterém dochází také 
k poškozování chodníkové dlažby. Je to zarážející 
především v ulicích, kde jsou rodinné domky (např. 
Jana Otty) a jejich obyvatelé si mohou svá auta 
zaparkovat na dvorcích. Tento dopravní přestupek 
bude řešen Policií ČR. 

Ve druhém čtvrtletí letošního roku bylo Úřadem 
práce v Havlíčkově Brodě na žádost Městského 
úřadu Přibyslav umístěno do našeho města 5 klien-
tů ÚP, kteří zde vykonávali tzv. veřejnou službu. 
Tato veřejná služba spočívala především v úklidu 
města a údržbě městského majetku. Všem těmto 
pracovníkům za jejich práci pro město děkujeme. 
Podě kování za organizaci veřejné služby patří také 
vedoucí odboru správy a údržby Ing. Ludmile 
Benešové. Ing. Josef Moštěk, tajemník MÚ

Odbor výstavby
Bioplynové stanice v obvodu našeho stavební-
ho úřadu. V jarních měsících letošního roku byly 
v obvodu působnosti našeho stavebního úřadu za-
hájeny stavby dvou bioplynových stanic. Výstavba 
jedné BPS byla zahájena v k. ú. Dobrá (místní část 
Keřkov) a druhá BPS byla zahájena v areálu země-
dělského družstva v Havlíčkově Borové. Elektrický 
výkon kogeneračních jednotek v Havlíčkově Boro-
vé je navržen na 740 kW, množství vstupní suroviny 
na hodnotu 25.300 tun za rok. Největší podíl vstup-
ní suroviny představuje hnůj vyprodukovaný přímo 
v zemědělské farmě, zbytek tvoří travní senáž, siláž 
kukuřice, kejda prasat, siláž obilovin a brambory. 
Elektrický výkon BPS v Keřkově je plánován na 
1050 kW, množství vstupní suroviny na 16.500 tun 
za rok. Převažující vstupní surovinou bude kukuři-
čná siláž a GPS obiloviny, doplňkově bude použi-
ta silážní šťáva, zelená travní hmota, brambory, 
senáž a obilí. Odpadem (vyhořelým palivem) je tzv. 
digestát, který je považován za hnojivo a kterým se 
zlepšují produkční schopnosti půdy a tím se zajišťu-
jí kvalitní výnosy rostlinné výroby. Tento digestát je 
skladovaný v obrovských skladech a na pole je vy-
vážen ve vhodnou dobu. U obou BPS je plánováno 
využití zbytkového tepla k vytápění stávajících ob-
jektů. Dokončení obou staveb a povolení zkušební-
ho provozu je plánováno ještě v letošním roce.

Provádění státního stavebního dozoru. Pracov-
níci Odboru výstavby Městského úřadu v Přibyslavi 
v rámci svých pracovních povinností provádějí prů-
běžně stavební dozor v katastrech našeho obvodu 
za účelem zajištění dodržování stavebního řádu. 
Při zjištění porušení právních předpisů na úseku 
stavebního řádu jsou povinni zahájit řízení z moci 
úřední za účelem projednání přestupku, popř. za-
hájit řízení o odstranění stavby. Proto tímto dopo-

(v Kč) Rozpočet po 
změnách

Výsledek
od počátku 

roku

% plnění

PŘÍJMY 70 721 853 31 157 645 44,1

1. daňové 52 347 700 27 020 728 51,6

2. nedaňové 1 676 000 1 065 171 63,6

3. kapitálové 2 593 532 1 054 133 40,6

4. přijaté 
dotace

14 104 621 2 017 613 14,3

VÝDAJE 65 816 589 18 408 476 28,0

1. běžné 43 023 272 17 697 996 41,1

2. kapitálové 22 793 317 710 480 3,1

Ing. Zdeňka Teclová, vedoucí OHS

ručujeme občanům, aby svůj stavební záměr pře-
dem konzultovali a projednali na stavebním úřadu 
v Přibyslavi. 

Miloš Šimek, vedoucí OV

Hospodaření města Přibyslav
Rozpočtové příjmy města jsou ke dni 31. 5. 2012 
po rozpočtovém opatření č. 2 ve výši 70.721.853 
a výdaje Kč 65.816.589.

V následující tabulce je uvedeno plnění rozpočtu 
města k 31. 5. 2012 

Odbor správy a údržby
Činnost odboru správy a údržby byla v červnu spo-
jena především s údržbou a čistotou města. Pro-
vádělo se sekání veřejných ploch, stříkání dlažby 
a chodníků proti plevelům, čištění vpustí na míst-
ních komunikací a další drobné úpravy veřejných 
prostranství. Velký podíl na úklidu a čistotě města 
mají také pracovníci, kteří jsou evidováni u Úřadu 
práce Havlíčkův Brod a u nás vykonávají tzv. veřej-
nou službu. 

Během měsíce června byl dokončen nátěr plotu 
na hřbitově. Též byly odstraněny nahlášené poru-
chy veřejných vodovodních pump. Na požadavek 
občanů byly zrenovovány fotbalové branky dle po-
žadovaných norem a umístěny na ulici Nerudova, 
v lokalitě pod skautskou klubovnou a v místní části 
Dolní Jablonná. Byly započaty stavební práce s re-
konstrukcí bytu v č. p. 40, dále pokračují stavební 
práce v č. p. 41 fi rmou KB Stavební Nové Město na 
Moravě. V celém městě byly obnoveny nástřiky par-
kovacích stání a označení míst pro stánky na pouť. 
Na základě nahlášených stížností výskytu potkanů 
byla provedena deratizace města fi rmou DDD 
Servis Bártl, s. r. o. Věž – následně bude po 14-ti 
dnech provedena kontrola účinku.

Samozřejmě, jako každý rok touto dobou, byly 
prováděny práce související s přibyslavskou poutí, 
jako přesun květináčů, rozvoz odpadkových košů 
a kontejnerů, následně ranní sobotní, nedělní 
a pondělní úklid města. 

Jak už bylo zmíněno v předešlém čísle občasníku, 
byly provedeny kontroly komínů v městských neby-
tových domech a zároveň proběhlo čištění spalino-
vých cest. Byly shledány nedostatky, které musíme 
do konce měsíce července odstranit. V tomto mě-
síci jsme započali malířské práce ve společných 
prostorech bytového domu č. p. 717, následně tyto 
práce budou probíhat v ulici Přikopy a v městských 
domech v obci Ronov nad Sázavou. 

Ing. Ludmila Benešová, vedoucí OSU

Z činnosti 
Pečovatelské 
služby Přibyslav
V současné době využívá služeb Pečovatelské služ-
by Přibyslav 116 uživatelů, kterým pomáháme např. 
s oblékáním a svlékáním, s prostorovou orientací, 
s úkony osobní hygieny, s přípravou a podáním 
jídla a pití, s úklidem domácnosti, se zajištěním běž-
ných nákupů a pochůzek, s dovozem či donáškou 
oběda do bytu apod. Maximální kapacita Pečova-
telské služby Přibyslav je 120 klientů. 

Dne 12. 6. se pracovnice Pečovatelské služby 
Přibyslav v rámci vzdělávání zúčastnily školení na 
téma „Normy chování na pracovišti“. Školení bylo 
zaměřeno na společenské normy chování, které 
by měl pracovník dodržovat s ohledem na své za-
řazení v pracovním týmu. Účastníci byli seznámeni 
s tím, jak vhodně jednat se svými spolupracovníky, 
s nadřízenými i s klienty. Na příkladech bylo pouká-
záno na chyby v pracovních vztazích, které vedou 
ke konfl iktním situacím. Dále se účastníci dozvě-
děli, jak vhodně přijímat pochvalu i kritiku a jak 
si vytvořit správný vztah k vyšší autoritě na praco-
višti. Nebyla opomenuta ani problematika jednání 
v krizové situaci, která pak postihuje celé zařízení.  

Dne 13. 6. proběhlo ve Středisku pečovatelské 
služby jednání vedoucí pečovatelské služby s paní 
M. Miřátskou, koordinátorkou dobrovolníků, ohled-
ně nové dobrovolnice, která by docházela za klienty 
v Domě s pečovatelskou službou. V současné době 
tráví dobrovolníci s našimi klienty jejich volný čas 
zejména procházkou, povídáním si či předčítáním 
z časopisů a knih, nebo je doprovází na nákupy, ke 
kadeřnici apod. Zájemci o dobrovolnickou činnost 
mohou kontaktovat Martinu Veselou, DiS., vedoucí 
Pečovatelské služby Přibyslav, která byla pro tyto 
účely určena kontaktní osobou pro dobrovolníky 
(tel. 569 482 128).

V pondělí 25. června se vedoucí pečovatelské 
služby zúčastnila setkání zástupců zařízení zajišťují-
cí služby sociální péče v kraji Vysočina. Setkání bylo 
zaměřeno na seznámení se s problematikou sKarty, 
karty sociálních systémů. Úřad práce ČR připravuje 
k 1. 7. 2012 zahájení postupného vydávání sKaret 
klientům. Předpokládá se, že do konce roku 2012 
obdrží všichni klienti, pobírající od Úřadu práce ČR 
některou z dávek, sKartu, prostřednictvím které bu-
dou vypláceny jednotlivé dávky. Zavedením výplaty 
dávek prostřednictvím sKarty dochází k zásadním 
změnám nejen pro příjemce dávek vyplácených 
Úřadem práce ČR, ale také pro zákonné zástupce, 
opatrovníky či jiné příjemce těchto dávek. 

Martina Veselá, DiS.,vedoucí PS

Upozorňujeme, 
do soboty 30. 6. 2012 

byl splatný 
poplatek za provoz 

systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, 

využívání 
a odstraňování komunálních

odpadů. 
Žádáme poplatníky, kteří nemají
tento poplatek uhrazený, aby ho

neprodleně zaplatili 
na pokladně  MÚ v Přibyslavi.
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Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 6. 6. 2012

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 23. 5. 2012

96/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje koupi zahradního traktoru od doda-
vatele fi rmy Mountfi eld, a. s. , pobočka Žďárská 296, Nové Veselí 592 
14 za cenu 66.000 Kč včetně DPH, typ Traktor Expert 92. 160H.
Odpovědnost: Zdeněk Matějka
Termín: 06/2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Výběrové 
řízení

97/2012 RM Rada města Přibyslav souhlasí se zadáním výběrového řízení na 
dodavatele pohonných hmot na skládku Ronov nad Sázavou.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 07/2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

98/2012 RM Rada města Přibyslav souhlasí se zadáním výběrového řízení na 
zpracovatele provozních řádů zařízení na nakládání s odpady – 
skládky, kompostárny a sběrného dvora Ronov nad Sázavou.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 07/2012
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

99/2012 RM Rada města Přibyslav souhlasí se zadáním výběrového řízení „Re-
dukční a zdravotní prořez stromů, jiné práce – úprava obručí“.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 07/2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

100/2012 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat pro realizaci opravy 
podlahy v kulturním domě v Utíně fi rmu Ing. Jaromíra Pospícha-
la, 592 12 Nížkov 173 a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo. 
Cena díla je 98.258 Kč včetně DPH.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 06/2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

101/2012 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat na opravu místních ko-
munikací v obci Dobrá, Ronov nad Sázavou, Utín, Uhry, Přibyslav 
fi rmu M – SILNICE, odštěpný závod JIH, Źižkova 1619, 580 01 
Havlíčkův Brod a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo. Cena díla 
je 669.083,82 Kč bez DPH.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 08/2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

102/2012 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat jako zpracovatele pro-
jektové dokumentace - rozšíření komunikace a svod povrchové 
vody u Culků fi rmu Profi  Jihlava, spol. s. r. o., Pod Příkopem 6, 
586 01 Jihlava a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo. Cena díla 
je 54.000 Kč včetně DPH.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 08/2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

103/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o dílo 
č. 102080_U.4180_02_2012 na „Revitalizaci kostelní věže v Přiby-
slavi“ mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Při-
byslav, IČ 00268097 a společností UNISTAV, a. s. Příkop 838/6, 
604 33 Brno, IČ 00531766.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 06/2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Smlouva

104/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o zřízení věcného břeme-
ne č. IP-12-2003549/VB/1, Keřkov, p. Dočekal, přípojka knn do 
50 m mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přiby-
slav, IČ 00268097 a společností ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem 
Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 06/2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

105/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene č. 1 016 C 12/18 39N12/18 mezi městem 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 
a Pozemkovým fondem České republiky, Husinecká 11a, 
130 00 Praha 3, IČ 45797072.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 06/2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

106/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje uzavření dodatku ke smlou-
vě č. 04/2012 uzavřené mezi městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a fi rmou Drupos HB s. r. o., 
Příčná 260, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 28826621 v částce 5.000 Kč.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 06/2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

107/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje pronájem části pozemku parc. 
č. 1647/1 o výměře 5 m2 v k. ú. Přibyslav paní Jitce Jadrné, Přiby-
slav, Utín 23. Cena pronájmu je 1 Kč/m2/den. Nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu určitou, a to od 8. 6. do 30. 9. 2012.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 06/2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Pronájem

108/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje výpůjčku pozemku parc. č. 9/2 
(bez plechové ocelokolny) v k. ú. Přibyslav (areál bývalých sběr-
ných surovin) panu Liboru Jarošovi, Přibyslav, Rašínova 525 
v období od 21. 7. do 4. 8. 2012 za účelem uspořádání Šatlava-
festu 2012.
Odpovědnost: Jana Krejčová
                            Ing. Ludmila Benešová
Termín: 06/2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

109/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu části pozemku 
parc. č. 44/4 o výměře cca 520 m2 v k. ú. Utín a rozhoduje záměr 
obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 06/2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Záměr

110/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí fi nančního daru ve výši 
5.000 Kč Sportovnímu klubu Přibyslav k úhradě nákladů spoje-
ných s konáním exhibičního fotbalového utkání „Výběr okresu – 
bývalí hráči FC Vysočina Jihlava“.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 06/2012
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Rozpočet

111/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje program 15. a 16. veřejného zase-
dání Zastupitelstva města Přibyslav ve dnech 13. a 27. 6. 2012.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 13. a 27. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Pokračování Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 6. 6. 2012

87/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje vyhlásit poptávkové řízení na opra-
vu podlahy v kulturním domu v Utíně.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 06/2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Výběrové 
řízení

88/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje vyhlásit poptávkové řízení na koupi 
zahradního traktoru.
Odpovědnost: Zdeněk Matějka
Termín: 06/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

89/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje vyhlášení mimořádné nabídkové 
akce pro připojení nových uživatelů kabelové televize a internetu 
na síť TKR Přibyslav.
Odpovědnost: Jiří Koudela
                            Vlastimil Vejvoda
Termín: 07/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

90/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu na provedení díla „Vypra-
cování projektové dokumentace pro stavební řízení a vlastní reali-
zaci stavby cest C6, C7 a C9, k. ú. Dolní Jablonná“, mezi městem 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 
a fi rmou PROFI Jihlava, s. r. o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava, 
IČ 18198228.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 05/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Smlouva

91/2012 RM Rada města Přibyslav souhlasí se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 2733/2011-SML, 
ze dne 25. 1. 2012 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a Povodím Vltavy, státní podnik, Ho-
lečkova 8, 150 24 Praha, IČ 70889953.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 05/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

92/2012 RM Rada města Přibyslav souhlasí s prodejem traktoru značky Ze-
tor 5245 nejvyšší cenové nabídce.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 06/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Prodej

93/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje Pravidla Rady města Přibyslav 
pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Přibyslav 
a organizací zřizovaných městem Přibyslav.
Odpovědnost: Martin Kamarád, Mgr. Jan Štefáček
Termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Obecní 
legislativa

94/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje bezúplatné uložení eternitu ze stav-
by „Rekonstrukce Mateřské školy – Tyršova 242“ na skládce města 
Přibyslav.
Odpovědnost: Martin Kamarád
                            Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 31. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Rozpočet

95/2012 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vymáhat škodu vzniklou chybnou 
fakturací na skládce TKO v plné výši.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 12/2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

Mgr. Jan Štefáček, starosta Martin Kamarád, místostarosta

Mgr. Jan Štefáček, starosta Martin Kamarád, místostarosta
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Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne 13. 6. 2012

43/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje program veřejného 

zasedání dne 13. 6. 2012.

Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zahájení

44/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav projednalo Předchozí stanovis-

ko Ministerstva fi nancí ČR podle §30 zákona č. 139/2006 Sb., 

o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, k uzavření koncesní smlouvy 

městem Přibyslav ze dne 28. 5. 2012, Č. j.: MF-45473/2012/12-

123.

Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková

Termín: 06/2012

Usnesení bylo přijato 11 hlasy, proti 1, zdržel se 1.

Smlouva

45/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje, podle příloh k jedná-

ní, Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků 

provozně souvisejících vodovodů, uzavřenou podle § 8, odst. 3 

zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 

potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech 

a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, mezi městem 

Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 

a společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., Žiž-

kova 832, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 48173002.

Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková

Termín: 06/2012

Usnesení bylo přijato 10 hlasy, proti 1, zdržel se 2.

46/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje, podle příloh k jedná-

ní, Smlouvu o nájmu a provozování vodovodů uzavřenou podle 

§ 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů a ustanovení § 8 odst. 2 zák. č. 274/2001 

Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 

a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanali-

zacích), ve znění pozdějších předpisů, mezi městem Přibyslav, 

Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a společ-

ností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., Žižkova 832, 

580 01 Havlíčkův Brod, IČ 48173002.

Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková

Termín: 06/2012

Usnesení bylo přijato 10 hlasy, proti 1, zdržel se 2.

Půjčovna 
kompenzačních 
a rehabilitačních 
pomůcek
Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, která funguje při Pe-

čovatelské 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 samot-

né nemocné, tak pro osoby o ně pečující. Úhrada za zapůjčení těchto po-

můcek 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 služ-

by nebo je k dispozici na podatelně Městského úřadu Přibyslav a v Informač-

ním centru Přibyslav).

V současné době je možno zapůjčit: elektrickou polohovací postel včetně 

antidekubitní matrace, mechanický invalidní vozík, nástavec na WC, chodít-

ka čtyřbodová skládací, francouzské berle, různé typy sedaček do vany, kou-

pelnové 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. 
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.: 

569 482 128, 725 102 511. 

Martina Veselá, DiS., vedoucí PS

Slovo hejtmana
Rok 2012 je vyhlášen Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solida-

rity s důrazem na podporu vitality a důstojnosti všech osob. Právě důstojnost a to, 

abychom ty dva póly lidské populace – seniory a děti neponižovali svou fyzickou 

a materiální nadvládou, považuji za snad nejdůležitější. 

Dříve systém vejminků nahrával soužití, které mělo různou úroveň, ale každo-

pádně byly jednotlivé generace stále v kontaktu. Dnes žijí i tři až čtyři generace 

často mimo svůj dosah, v mnoha případech se vidí jednou za čas. Pak přirozeně 

neznají své starosti a neznat znamená nechápat a netolerovat. Kdysi u základního 

domu bývala menší chaloupka pro dožívání starší generace. Tam se v pokročilej-

ším věku přemístili dědeček s babičkou a místo v domě uvolnili „mladým“. Mělo 

to nemálo výhod pro obě strany. Ti staří měli po ruce potřebnou péči a pomoc, 

naopak mladí mohli počítat s pohlídáním domu i dětí. Pro děti ostatně bylo soužití 

se dvěma generacemi určitě obohacujícím vkladem do života. Zkušenost a nad-

hled nejen rodičů, ale i dědečků a babiček obohacoval jejich osobnost. Výhodné 

to bylo i prakticky. Senioři netrpěli nudou, i když neměli televize. Starali se o děti, 

o domácí zvířectvo, nasekali trávu, obhospodařovali políčko. Byli užiteční a nemě-

li nedostatek pohybu, kterým trpí dnes mnoho starších lidí. Při marodění nebyli 

sami a bez pomoci. V dnešní přece jen jiné situaci fi losofi i Evropského roku aktiv-

ního stárnutí a mezigenerační solidarity nejlépe vystihuje myšlenka, že po šede-

sátce život zdaleka nekončí. Evropská společnost si začíná zvláště přínos seniorů 

uvědomovat a hodnoty aktivního stárnutí jsou tak stále více a více prosazovány. 

I tradiční Den otevřených dveří v sídle Kraje Vysočina byl letos v červnu věnován 

dětem, rodičům i prarodičům, prostě aktivnímu stárnutí s podporou celé rodiny. 

Program pro zhruba osm stovek návštěvníků zajišťovaly v sídle Kraje Vysočina 

v Jihlavě všechny tři generace. Děti zpívaly, střední generace hrála a tančila. Nej-

větší podíl aktivit však zajistili senioři z krajských zařízení – podávala se připravená 

tradiční i netradiční jídla, tančilo se na klasickou i supermoderní hudbu a rozma-

nitá byla nabídka bytových doplňků. Svým vystoupením mě pobavily „Hodické 

kočky“ – postarší dámy se smyslem pro humor. 

Na konec srpna chystá náš odbor sociálních věcí setkání seniorů a dětí pod ná-

zvem „Příroda mostem mezi generacemi“, kde dojde k navázání kontaktů, vzájem-

nému poznávání a tvorbě při pobytu ve vzdělávacím středisku Chaloupky.K pojetí 

aktivního stárnutí patří i celoživotní vzdělávání. Po Jihlavě a Velkém Meziříčí se 

další cykly Univerzity třetího věku budou realizovat i v Pelhřimově. Vysoká škola 

polytechnická Jihlava společně s Odborem sociálních věcí Krajského úřadu Kraje 

Vysočina a za vydatné pomoci Domova pro seniory Pelhřimov připravily pro ob-

čany nad 50 let nový vzdělávací cyklus s názvem „Zdravý životní styl I“. Jeho sou-

částí budou přednášky na téma: Poetické myšlení, Pohyb a cvičení v seniorském 

věku, Stravovací návyky seniorů, Psychosomatická terapie, Paměť a životospráva, 

Duševní hygiena, Mezilidské vztahy a řada dalších zajímavých témat. Myslím, že 

to vše může být pro seniory, kteří nechtějí jen pasívně stárnout u televize, dost 

zajímavé.Věk starší populace se díky zlepšující se zdravotní péči (přes všechny 

nedostatky) stále prodlužuje a bude přinášet mnoho nahromaděných problémů. 

Nemůžeme v tom nechat seniory samy, je třeba si připomínat, že solidarita se se-

niory je výrazem vyspělosti společnosti. Ale žádná úřední správa, žádné instituce 

tyto úkoly samy nevyřeší. Bude záležet na přístupu všech – těch v produktivním 

věku i samotných seniorů. Na našich schopnostech vzájemně si naslouchat, umět 

se vžít do situace těch druhých. A pomáhat si s využitím nejen různých organizací, 

paragrafů nebo nařízení, ale především obyčejného lidského rozumu a soucítění. 

Neméně důležité je vnímání dětí jako subjektů s právem na svůj názor, na své 

důstojné místo v tom složitém světě dospělých.
Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

CENÍK INZERCE V PŘIBYSLAVSKÉM OBČASNÍKU
FORMÁT 1 / 1 celá strana (cca 190 x 269 mm)  2 000 Kč

FORMÁT 1 / 2 strany (cca 190 x 134,5 mm; 95 x 269 mm)  1 000 Kč

FORMÁT 1 / 4 strany (cca 95 x 134,5 mm)   500 Kč

FORMÁT 1/ 8 strany (cca 67 x 95 mm)   250 Kč

FORMÁT 1/ 16 strany (cca 33 x 95 mm)  125 Kč

FORMÁT 1 cm2    4 Kč

Mgr. Jan Štefáček, starosta Martin Kamarád, místostarosta



Školka ČERVENEC 2012Str. 6

Pokud máte v rodině dítě navštěvující mateřskou 
školu v Přibyslavi, zajisté víte, o jaké akci zde budu 
informovat. Ve čtvrtek 31. května 2012 se na zahradě 
školky sešli rodiče a děti, aby společně oslavili Den 
dětí. Rada rodičů (RR) ve spolupráci s MŠ zorganizo-
vala tuto oslavu v rámci projektu „Rodiče a děti spo-
lu ve školce“, kterým se snažíme podporovat dobré 
vztahy a komunikaci mezi učitelkami, rodiči a  dětmi. 
Tento projekt se prolíná celým školním rokem, a to 
zatím ve třech formách – jako vánoční a velikonoční 
dílny, při kterých děti pozvou rodiče do školky a spo-
lečně tvoří, a již zmiňovaný Den dětí. 

Jak Den dětí letos probíhal? Děti si mohly vybrat 
z bohaté nabídky různých aktivit. K dispozici měly tři 
dílny pro rodiče a děti – malování „Veselé abecedy“ 

na plátna, vytváření obrázků technikou enkaustika 
a zdobení perníkových medailí. Celé odpoledne moh-
ly využívat dvě nafukovací atrakce – skluzavku a ská-
kací hrad. Hlavní program se odehrával na pódiu. 
Tvořily ho tři půlhodinové bloky divadla NETRATRD-
LO, taneční vystoupení dětí z MŠ a cvičení aerobiku 
s L. Adamovou. Bylo možné zakoupit si občerstvení, 
zmrzlinu a cukrovou vatu. Žádné dítko neodcházelo 
s prázdnou. Všechny děti dostaly balíček drobností 
a slosovatelný lístek do tomboly. A jak nám vyšlo po-
časí? Na začátku, krátce po 15. hodině, nás navštívila 
přeháňka a pořádně se rozpršelo až 5 minut před 
předpokládaným koncem, tj. v 17.55 hodin. Toto 
nejisté počasí neodradilo 200 dětí, které se tohoto 
zábavného odpoledne zúčastnily. 

DEN DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 Fotoreportáž  – Den dětí na zahradě školky.
Akce v rámci projektu „Rodiče a děti spolu ve školce“, která se letos velice vydařila. 

Na závěr mi dovolte, abych poděkovala spon-
zorům, díky nimž bylo možno akci uspořádat 
v takovém měřítku. Kraj Vysočina a Město Přiby-
slav nám poskytly dotace na tuto akci. Finančně či 
věcně nás podpořily tyto fi rmy – Jídelna U Pletařů, 
Janáček Art, Pribina TPK, Centrum hasičského 
hnutí Přibyslav, Some, Albert Pardubice, Amylon, 
Cukrárna Fontána, Ovoce a zelenina (paní Servíto-
vá), Bufet ZŠ (paní Strašilová), KVC Harmonie. Tak-
též rodiče přispěli podle svých možností. Někteří se 
aktivně chopili organizace, někteří pomáhali s pří-
pravou programu, někteří sehnali sponzorské dary 
od svých zaměstnavatelů či sami poskytli fi nanční 
nebo věcné dary. S organizací dílen nám pomohla 
děvčata z místní ZŠ. Všem patří velký dík!

Doufám, že letošní vydařená akce bude mít po-
kračování i příští rok.

Jana Kamarádová 
za Radu rodičů při MŠ Přibyslav
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Přehled přijatých žáků na střední školy i SOU 
pro školní rok 2012/2013 ZŠ Přibyslav

Název SŠ Obor s/u Počet
Gymnázium HB Gymnázium s 3

Gymnázium: ZŠ5 s 1

Gymnázium Žďár n/S Gymnázium s 1

Biskupské gymnázium Žďár Gymnázium s 1

Gymnázium Chotěboř Gymnázium s 1

SPŠ stavební HB Technické lyceum s 2

Stavebnictví s 1

SŠ zdravotnická HB Zdravotnický asistent s 1

SOŠ pedagogická Brno Předškolní a mimoškol. pedagogika s 1

SŠ řemesel Třebíč Uměleckořemeslné zpracování kovů s 1

Akademie-VOŠ, GY a SOŠ uměl. 
Světlá

Design interiéru s 1

OA a hotel. škola HB Ekonomické lyceum s 1

Obchodní akdemie s 4

Kuchař-číšník u 3

SOU technické Chotěboř Mechanik strojů a zařízení s 1

Elektrikář u 2

Elektrikář - silnoproud u 1

VOŠ a SPŠ Žďár n/S Ekonomika podnikání s 1

SŠO a služeb Žďár n/S Kadeřník u 2

SŠ gastronomická Žďár n/S Kuchař-číšník u 3

SŠ technická Žďár n/S Mechanik seřizovač s 1

Mechanik elektrotechnik s 1

Strojní mechanik u 1

ČZA Humolec Agropodnikání s 1

Agropodnikání-ekonom. a konvenční zem. s 1

Chovatelství-kynoloogie s 1

Opravář zeměděl. strojů u 2

Trivis, SŠ veřejnoprávní Jihlava Bezpečnostně právní činnost s 2

SŠ stavební Jihlava Truhlář u 1

SPŠ Jihlava Informační technologie s 1

Strojírenství s 1

SŠ automobilní Jihlava Mechanik opravář u 2

Karosář u 1

SŠ obchodu a služeb Jihlava Kosmetické služby s 1

Střední škola zemědělská Chrudim Agropodnikání s 1

SOUplynárenské Pardubice Kominík u 1

SOŠ Nové Město Lesní mechanizátor u 1

Instalatér u 1

SŠ rybářská Třeboň Rybář u 2

32/23 55

V letošním školním roce ukončilo povinnou školní docházku na naší škole 55 žáků: 51 z 9. ročníku, 
3 z 8. ročníku a 1 žák z 5. ročníku. Ten bude studovat víceleté gymnázium. 

Jelikož obory lyceí se řadí do všeobecného vzdělání stejně jako gymnázia, můžeme říci, že 18,5% 
žáků odchází studovat právě tento obor. Přehled všech škol s obory (s-studijní, u-učební) a počty žáků 
je uveden v tabulce. 

Zprávy ze školy
Dobrý den, vážení čtenáři,

červen je posledním měsícem školního roku. Pro 

školu je to měsíc velice hektický. V tento čas se 

třídy vydávají na školní výlety, uzavírají se známky 

a dohání se to, co se nestihlo během roku.

Tento měsíc zahájil Den dětí, který si pro své 

třídy připravili třídní učitelé. Žáci 6. tříd pod 

vedením paní učitelky M. Zichové nachystali pro 

děti z mateřské školy Pohádkový les. Školní družina 

uspořádala pro veřejnost Taneční akademii a ve 

škole se uskutečnilo mistrovství v Sudoku.
V termínu 30. 5. – 6. 6. proběhlo na naší škole, 

tak jako na všech základních školách v republice, 

testování žáků 5. a 9. tříd z matematiky, českého 

jazyky a cizího jazyka. Toto testování probíhalo 

za podpory ČŠI a bylo prováděno elektronickými 

testy. Žáci se přihlašovali pod svým přihlašovacím 

kódem a heslem. Pod tímto kódem a heslem 

se mohou rodiče testovaných žáků podívat na 

výsledky svých dětí. Celkové výsledky našich žáků 

budou k dispozici později. Výsledky nemají v žádném 

případě sloužit k porovnávání škol a žáků, ale ke 

zjišťování dovedností v jednotlivých předmětech.

Vybraní žáci z druhého stupně se zúčastnili 

Světového běhu harmonie, jehož trasa vedla naším 

městem. Koncem měsíce odjelo 22 dětí na pobyt 

do Itálie. V posledním týdnu jsme zorganizovali 

společně s Českým červeným křížem, hlavně s paní 

Ilonou Loužeckou, projektový den „Bezpečné 
prázdniny“, který byl zaměřen na bezpečnost na 

kole, zdravotní výchovu a spolupráci Integrovaného 

záchranného systému. Tento projekt se vydařil, za 

což ještě jednou děkuji paní I. Loužecké, Policii ČR, 

Záchranné službě a hasičům.

Tento rok končíme o týden dříve, na všechno je 

méně času, ale nám se podařilo všechno stihnout.

Slavnostní rozloučení s žáky 9. tříd proběhlo za 

účasti vedení města.

Měření výskytu azbestu ve škole
Dne 20. března t. r. proběhlo na naší škole 

měření Krajské hygienické stanice na přítomnost 

azbestových vláken v budově KORD.

Podle výsledné zprávy toto měření výskyt 

nebezpečných azbestových vláken neprokázalo. 

Byly naměřeny vyšší hodnoty výskytu minerálních 

vláken pocházejících ze sádrovce. Po dohodě 

s hygienickou stanicí byl stanoven postup na 

snížení těchto hodnot:

1. důkladné vyčištění stávajících prostor mokrou 

cestou

2. oprava poškozených stavebních dílců

3. opakované měření

Závěrem mi dovolte popřát vám hezké léto a dětem 

hezké prázdniny. Děkuji všem, kteří se školou 

v tomto školním roce spolupracovali.

Mgr. Luděk Ježek, ředitel ZŠ Přibyslav

V Přibyslavi 18. 5. 2012 – Mgr. N. Smejkalová
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F O T O R U B R I K A:
Léto je tady ...

 ... a všemi směry za zábavou a odpočinkem...

 ... a tak to táhne k vodě ...

 Nedávné kulatiny jedné přibyslavské zdi  Společná práce občanů Dolní Jablonné a její výsledek

Radost ze společně 
vykonané práce
Milí spoluobčané, rád bych se s Vámi podělil 
o radost, kterou mám při pohledu na novou hráz 
u „Dolního“ rybníka. 

Loňského roku při jeho výlovu jsme zjistili, 
že hráz je ve velmi špatném stavu. Dospěli jsme 
k názoru, že oprava je nutná. Naše rozhodnutí 
potvrdil i příslušný odbor Městského úřadu 
Přibyslav. Byla sepsána smlouva o dílo a hned, jak 
to na jaře dovolilo počasí, jsme se pustili do práce, 
neboť smlouva nás zavazovala dokončit dílo do 
konce měsíce dubna. Město poskytlo potřebné 
fi nance na materiál, část materiálu dodaly 
i „Silnice“, neboť úsek hráze sousedící s vozovkou 

je jejich majetkem. Jinak vše ostatní bylo na nás. 
Práce, které byly nad naše síly, odvedli ti, kteří tyto 
možnosti měli. Vyhloubení základů pro novou hráz 
a odstranění staré hráze provedl Jaromír Venc. 
Bednění celé hráze zhotovili „kluci“ Loužeckých. 
Železné výztuhy a samotné betonování je práce 
naše. Během tří týdnu bylo vše hotovo. Někdo by 
si mohl říci: „Jsou blbí, proč to dělají?!“ Já říkám: 
„Jsou dobří!“. Dělají to proto, protože to je jeden 
ze způsobů, jak vyjádřit svůj vztah ke své obci a jak 
utužit přátelství   a soudržnost. A to je právě to, co z 
„Jablonný“ dělá „ Jablonnou“. Nyní již větší část díla 
zalila voda, ale přesto je to radostný pohled. Všem 
upřímné a velké díky. 
 Jaroslav Horský 

za Osadní výbor Dolní Jablonná
 



Spolky /  Kultura Str. 9ČERVENEC 2012

Zprávičky z činnosti 
Svazu postižených 
civilizačními chorobami, 
základní organizace 
Přibyslav 
Je tady vytoužené léto a s ním i doba prázdnin, 
dovolených, příjemných procházek, přátelských 
posezení, ale hlavně koupání. A protože ne 
každý z nás zvládne cestu za sluníčkem a vodou 
– třeba k moři –, připravili jsme pro své členy ve 
spolupráci se SZM Přibyslav tradiční relaxační 
cvičení v bazénu. Každé úterý se sejdeme v 19:00 
na přibyslavském městském koupališti, kde si 
zacvičíme, vykoupeme se a pak chvilku posedíme 
v příjemném prostředí. Doufejme, že nám bude 
počasí více nakloněno než loňského roku – to 
jsme si vody příliš neužili. Snad nám to s počasím 
vyjde a již v úterý 3. července v 19:00 se poprvé 
sejdeme při cvičení a koupání. Toto prázdninové 
„setkávání“ plánujeme ukončit v úterý 28. srpna. 
Ale to je ještě daleko. 

Dále bych chtěla nabídnout zájemcům pobyt 
v lázních.  Krajský výbor SPCCH připravil pro své 
členy ozdravný pobyt v lázních Sezimovo Ústí 
v těchto termínech:

13. 10.–20.10.; 20.10–27. 10.; 
27. 10.–3. 11. 
Cena pro naše členy:  4 899 Kč. Zahrnuje 
ubytování, plnou penzi a některé procedury.

Chcete-li prožít hezký podzimní týden, 
odpočinout si a načerpat nové síly před blížící 
se zimou, máte možnost získat podrobnější 
informace, případně se ihned přihlásit u paní 
Věry Schusterové.  Za sebe i za celý výbor SPCCH 
ZO Přibyslav vám i vašim rodinám přeji hodně 
sluníčka, plno nových zážitků, pohodu a pevné 
zdraví, abychom si všichni odpočinuli a užili si 
léta, které tady bývá tak krátké.

Věra Schusterová, 
předsedkyně SPCCH ZO Přibyslav    

Svaz postižených civilizačními choroba-

mi, základní organizace Přibyslav

ve spolupráci se SZM Přibyslav

zve své členy na

RELAXAČNÍ CVIČENÍ 
V BAZÉNU
úterý 3. července 2012 
v 19.00 hodin
Městské koupaliště 
v Přibyslavi

SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
V PŘIBYSLAVI 
= NAŠE BUDOUCNOST
V dnešní velmi uspěchané době není mnoho pro-

storu pro seniory nebo sociálně slabší skupinu lidí, 

se kterou se moc nepočítá. Neboť kult dnešního 

moderního a úspěšného člověka v naší civilizo-

vané společnosti se bohužel ve většině případů 

poměřuje jen mládím a nabytými hmotnými statky, 

a to se píše rok 2012! 

Mnozí přibyslavští občané si ani neuvědomují, 

jaké to máme štěstí, že máme v Přibyslavi vybudo-

vané zázemí v poskytování sociálních služeb. Po 

osobní zkušenosti mohu konstatovat, že toto štěstí 

nemají občané jiných obcí a je dost problematické 

pečovatelskou a sociální pomoc získat. Jsem ráda, 

že máme tak osvícené zástupce našeho města, 

kteří i po nešťastné úpravě nového zákona o 

sociálních službách toto poskytování sociálních 

služeb v Přibyslavi podporují. Jak se říká: „Doma 

není nikdo prorokem“; a v dnešní době toto platí 

dvojnásob. Dnes mladí lidé a lidé v produktivním 

pracovním věku nemají jistotu stálého příjmu a 

na to se u nás pamatovalo, a mělo by se i nadále 

pamatovat. 

Argumenty typu „stát není zaopatřovacím 

ústavem“ v těchto případech neplatí. Kdo je bez 

příjmu, tak i 50,- Kč na cestu je velkým výdajem 

proto, aby si zajel pro radu do Havlíčkova Brodu.  

Kdykoliv jsem se obrátila s prosbou o pomoc 

na přibyslavské pečovatelky a na paní Jarmilu 

Málkovou, vždy mě, mým nejbližším a blízkým 

vyšly všichni maximálně vstříc a ochotně poradily 

nebo pomohly.  Obzvláště je cítit velká podpora 

ze strany dnešní sociální pracovnice paní Jarmily 

Málkové, která se vždy svým klientům maximálně 

věnuje, což považuji za příkladný přístup při řešení 

konkrétních problémů na vysoké profesionální a 

lidské úrovni. 

Pro malou připomínku, bývalý starosta Mojmír 

Novotný začátkem 90. let minulého století oslovil 

paní J. Málkovou, zda by byla ochotna pomoci 

vybudovat zázemí pro poskytování sociálních 

služeb v Přibyslavi. To se podařilo i s vybudováním 

vysněného Domu s pečovatelskou službou. A za to 

jí patří velké díky. Nechápu jen zrušení Sociálního 

odboru. Bude toto pokračovat? Budou se rušit 

tato tolik potřebná pracoviště? Necháme si toto 

líbit? Věřím, že ne, neboť si každý volič všímá toho, 

kdo a co prosazuje a podle toho se také bude při 

nejbližších volbách rozhodovat – na to by zástupci 

města Přibyslavi měli pamatovat! Prosím proto 

všechny spoluobčany Přibyslavi a přilehlých obcí, 

aby se k danému tématu vyjádřili. Nebuďme 

lhostejní k těm, kdo nám pomáhají, neboť sami 

nevíme, kdy budeme jejich pomoc potřebovat.

Martina Augustinová

Právě probíhá nominace návrhů 6. ročníku 
soutěže o titul 

Nejkrásnější 
nádraží  ČR 
pro rok 2012
Své typy  hezkých nádraží a zastávek můžete 

posílat již nyní mailem:  nejkrasnejsinadrazi@

cd.cz. (Tato emailová adresa je chráněna před 

spamboty, abyste ji otevřeli, povolte JavaScript). 

Návrhy lze zasílat i poštou na adresu:  Asociace 

Entente Florale CZ – Souznění, o.s., V pevnosti 

159/5b, 128 00 Praha 2. 

Nominace musí obsahovat 3 kvalitní fotografi e, 

stručné zdůvodnění, proč stanici či zastávku 

navrhujete, a podpis. Pokud uvedete i adresu, 

budete zařazeni do slosování o jízdenky do 

historických vlaků a vstupenky do Království 

železnic. Ceny Vám pak budou následně 

zaslány na adresu, kterou jste udali. Osobní 

údaje nebudou jinak využívány.

Termíny pro ročník 2012: 

•  Veřejnost má možnost zasílat své návrhy do 

9. 9. 2012

•  Finalisté budou vybráni do 10. 10. 2012

•  Z fi nalistů může veřejnost vybírat vítěze do 

11. 11. 2012

•  Slavnostní vyhlášení proběhne 12. 12. 2012 

v Senátu ČR

Soutěž o titul Nejkrásnější nádraží ČR je 

prezentací dobrých příkladů v péči o kulturní 

prostředí železničních stanic a zastávek. Týká se 

budov, ostatních objektů i jejich okolí. Smyslem 

soutěže je upozornit veřejnost na stav našich 

nádraží, chválit dobrou práci lidí, kteří o svoje 

nádraží dobře pečují, a dát dobrým příkladem 

ostatním. 

Děkujeme všem, kdo se soutěže účastní nebo 

ji jakýmkoli způsobem podporují.

RNDr. Alena Dostálová
PR manager Asociace Entente Florale CZ-

Souznění Praha
              www.aefcz.org

   

 Vítěz loňského ročníku – nádraží Uherské Hradiště
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Leden – zavedli jsme několik hracích kufříků, jejichž 
obsah byl vždy zaměřen na jednotlivou věkovou 
skupinu. Od knih, puzzle, domina, kvarteta až 
po nějakou zábavnou společenskou hru pro více 
hráčů. Cílem bylo přitáhnout větší skupinu dětí do 
knihovny, ukázat jim, že u nás v knihovně mohou 
trávit i volné chvíle po škole, pokud na ně zrovna 
doma nikdo nečeká, ale zároveň poskytnout 
možnost rodinám se sejít a strávit při hře a zábavě 
se svými dětmi nezapomenutelné, radostné chvíle.

Zahájili jsme také pravidelná setkávání rodičů 
s dětmi, nazvali jsme je „Rodiče čtou dětem“. 
Toto společné čtení probíhá 1x měsíčně v dětském 
oddělení naší knihovny a každý měsíc se nese v 
jiném duchu. Rodiče zde stráví se svými dětmi 
hodinu a záleží, jestli se zapojí do programu, který 
pro ně pořádá knihovnice, nebo si jen tak se svými 
dětmi sednou, vyberou knihu a čtou si sami. První 
hodina byla uvítací (11. 1. 2012), mimo čtení jsme 
si společně zazpívali, zatancovali, pohráli si.

V lednu jsme také informovali čtenáře o chys-
taných akcích „BESEDĚNÍ“, které bychom chtěli 
pořádat 4x do roka a akci „Autorské čtení“
(2x do roka). Sami čtenáři nás mohou kontaktovat 
a podat námět na pozvání někoho, kdo se věnuje 
něčemu zajímavému, nebo autora, se kterým by se 
naši čtenáři rádi setkali. Pokud je to v našich silách 
a možnostech, rádi jim vyhovíme.

Únor – opět proběhlo setkání „Rodiče čtou 
dětem“.

Taktéž první „BESEDĚNÍ“ s překladatelem 
Mgr. Stanislavem Pavlíčkem, který je znám 
především překládáním britského autora Petera 
Jamese, současného spisovatele napínavých 
příběhů (hororových psychothrillerů).

Připomněli jsme si 150 let od úmrtí Boženy 
Němcové, informovali jsme naše čtenáře 
o literárních soutěžích jiných knihoven.

Po celý rok nabízíme knihovnické lekce (vyjma 
prázdnin), proto jsme u nás přivítali několik tříd 
ZŠ a MŠ, připravili jsme program pro jejich věkové 
skupiny.

V únoru jsme také navázali družbu s KVC Har-
monie (Klub maminek a dětí v Přibyslavi). Akce 
to nebyla jednorázová, domluvili jsme se na 
společném, pravidelném setkávání, 1x měsíčně, 
u nás v knihovně, právě v dětském oddělení. Toto 
setkání probíhá vždy v dopoledních hodinách, je 
velmi podobné akci „Rodiče čtou dětem“, s rozdí-
lem věku dětí, častokrát je zaměřeno jen na hraní 
a povídání si, proto jsme ho i nazvali „V knihovně si 
můžeme i hrát.“

Březen – v rámci Měsíce čtenářů byla vyhlášena 
Amnestie a probíhala registrace nových čtenářů 
zdarma. Od 1. 1. 2012 se u nás nově registrovalo 
35 čtenářů.

V tomto měsíci bylo úspěšně dokončeno vy-
malování dětského oddělení. Nemaloval poko-
jový malíř, nýbrž děti z výtvarných kroužků pod 

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA PŘIBYSLAV INFORMUJE…
Shrnutí prvního pololetí 2012 v Městské knihovně Přibyslav

Nebo-li rekapitulace všeho nového, co nás v knihovně Přibyslav od ledna 2012 
potkalo, čím vším jsme se snažili našim spoluobčanům/čtenářům zpříjemnit jejich 
kulturní život, zaměřený především na knihy.

vedením 2 učitelek, Věry Jiráskové a Anežky 
Kunstarové. Moc se jim to povedlo, důkazem toho 
je, že se dětem u nás líbí a vrací se nám, tráví zde 
již zmíněné volné chvíle, dětské kresby a malby 
jsou veselé, roztomilé. Srdečně Vás zveme na 
návštěvu.

V jedno odpoledne jsme pozvali tyto šikuly a for-
mou her a sladkého občerstvení jim za tuto jejich 
aktivitu poděkovali.

V březnu jsme zahájili burzu knih (vyřazených), 
která trvá stále, neboť je o ni zájem.

Opět nás navštívily děti z MŠ v rámci knihovnické 
lekce, tentokrát jsme si pro ně připravili „Hmyzí 
kvíz“.

Březnové setkání rodičů s dětmi se neslo v du-
chu divadla. Propojili jsme čtení známé pohádky 
s divadýlkem. Dětem se to moc líbilo. Rodiče četli 
text, děti ovládaly za plentou loutky, reagovaly tak 
na čtený text.

Dne 21. 3. 2012 jsme se zúčastnili s naším 
„nejvěrnějším“ čtenářem p. Františkem Jankem 
vyhlášení „Čtenáře kraje Vysočina“.

Duben – 4. 4. 2012 proběhlo v naší knihovně „Au-
torské čtení“. Pozván byl Alexander Stainforth a 
Josef „Pepson“ Snětivý.

Dětské oddělení jsme obohatili o kresby dětí z 
MŠ, které jsou ke zhlédnutí stále.

Proběhlo setkání dětí a maminek z KVC Har-
monie.

Taktéž „Rodiče čtou dětem“.
Dne 11. 4. 2012 jsme se setkali s našimi 

nejvěrnějšími čtenáři.

Květen – v měsíci květnu proběhlo opět setkání 
„Rodiče čtou dětem“ a „V knihovně si můžeme 
i hrát“.

Aktualizace webu s vložením informací o nových 
knižních „přírůstcích“.

Červen – proběhla akce „Rodiče čtou dětem“ 
a „V knihovně si můžeme i hrát“.

Byl vyhlášen soutěžní kvíz pro všechny zvídavé 
a soutěživé spoluobčany. Jeho vyhlášení proběhne 
v dalším čísle Přibyslavského občasníku. Výherce, 
který přijde jako první se správnými odpověďmi, 
bude sladce a knižně odměněn. Ve kvízu se vyskytla 
např. Otázka: „Kdy má naše knihovna zavřeno?“, 
nebo: „Vyjmenuj alespoň 5 kamarádů Ferdy 
Mravence“.

Ve dnech 13. a 14. 6. 2012 proběhlo slavnos-
tní „Pasování prvňáčků na čtenáře“. Celkem 
bylo pasováno 62 dětí ze zdejší základní školy. 
Děti v knihovně uvítala Královna knihovny, která 
je i zároveň vyzkoušela, co se za uplynulý školní 
rok naučily, poté je slavnostním mečem paso-
va la na čtenáře a odměnila je certifi kátem právo -
platného čtenáře a sladkostí. Taktéž jim popřála 
krásné letní prázdniny a nyní se na ně těší po 
prázdninách, kdy ji tito noví čtenáři navštíví již 
samostatně.

Vyhodnocení červnového kvízu.
Vítězem tohoto kvízu se stává paní Věra Hradová 
z České Jablonné. Srdečně jí gratulujeme a zveme 
ji k nám do knihovny, aby si přišla vyzvednout 
zaslouženou výhru v podobě knihy a sladkosti.
Správné odpovědi kvízu:

 Co znamená zkratka KZMP? Vyjmenujte její 1.
čtyři části.
Kulturní zařízení města Přibyslav. Muzeum, 
Informační centrum, městská knihovna, kul-
turní dům

 Jaká je e-mailová adresa do městské knihovny?2.
knihovna@pribyslav.cz

 Odhadněte, kolik knih se nachází v knižním 3.
fondu Městské knihovny Přibyslav?
25900

 Ve které dny v týdnu má naše knihovna 4.
zavřeno?
PO a ST dopoledne, ČT celý den, neděle

 Kolik registrovaných čtenářů čítá Městská 5.
knihovna Přibyslav?
356

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

 Karel Havlíček Borovský Básně a Epigramy 
1897

 Vyjmenuj alespoň pět kamarádů Ferdy 7.
Mravence?

 Brouk Pytlík, Beruška, Cvrček, Čmuchálek, 
Koník

 Jak se jmenuje nejčtenější současná autorka 8.
dívčích románů?
Lenka Lanczová

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

 30 minut

10. Jaká je vaše nejoblíbenější kniha?
 Volná odpověď

S přáním krásného, slunného léta Vás zároveň 
upozorňuji, že v době letních měsíců to je – 
červenec a srpen je v sobotu knihovna uzavřena. 
Loučí se a v knihovně se na Vás těší.

Slaninová Andrea, knihovnice Mě K Přibyslav

Opravdu super tenká…
Když čtenář vrátí knížku, občas se tam najdou nej-
různější věci, které sloužily jako záložka – jízdenky, 
soupisy nákupu, fotografi e. Ale tohle je opravdu 
„super tenká záložka“. Reklama na tento výrobek, 
jak je vidět, opravdu nelže.

redakce Přibyslavského občasníku 
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FOTORUBR IK A:Nejen kulturní dění v Přibyslavi

 Pasování prvňáčků na čtenáře  Z exponátů přibyslavského muzea

 Z výstavy Svět v malém
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Uzávěrka příštího čísla
20. 7. do 12.00 hod.

CO SE DĚJE 
V KULTURNÍM DOMĚ…
Někdo by řekl nic. Ale omyl. Je pravda, že zde v let-

ních měsících opravdu neprobíhají žádné kulturní 

akce. Každý raději vyrazí za sluníčkem, na výlety 

nebo na tradiční festival, kterých je opravdu velké 

množství, než pod střechu kulturního domu. A tak 

jsou tyto dva měsíce určeny k údržbě veškerého 

zařízení a celé budovy, aby byla, v plném lesku, 

připravena na celoroční náročný provoz. Například 

teď probíhá výměna oken v zadním traktu budovy. 

Poslední kulturní akcí, která zde před prázdni-

nami proběhla, byla velká výstava „Svět v malém“ 

– výstava modelů lodí, aut a letadel. Touto cestou 

bychom rádi poděkovali všem, kteří nám své mo-

dely zapůjčili a pomohli i s náročnou instalací celé 

výstavy – Josef Vavroušek, Vladimír Šrámek, Pavel 

Solnička, Jaroslav Vrbický, Jiří Šiler, Zdeněk Gan-

zwohl, Ivo Křivánek, Petr Štefáček, Petr Klusáček 

a Jan Klusáček. Po prázdninách při dalších 

kulturních akcích se na Vás těší

Petr Štefáček, KD Přibyslav

INFORMAČNÍ CENTRUM 
A MĚSTSKÉ MUZEUM…
Jako každoročně, tak i letos jsme se připravili na 

letní nápor turistů, abychom jim mohli při návštěvě 

dobře poradit, jak strávit příjemně dovolenou 

nebo jen pár hodin v našem městě. Bylo vydáno 

několik nových informačních materiálů, ve kterých 

zájemce získat inspiraci na příjemný výlet autem, 

pěšky nebo na kole. Získali jsme i zajímavé nové 

propagační materiály z Kraje Vysočina. Zájemci 

mohou navštívit expozici v městském muzeu, kde se 

seznámí s nejstarší historií města. Mohou se podí-

vat, jak se žilo našim prababičkám a pradědečkům, 

jak se oblékali. V sobotu 30. června byl též zahájen 

pravidelný provoz na přibyslavské věži. Ten bu-

deme zajišťovat za pomoci brigádníků z řad 

studentů. Každodenní provoz bude zahájen vždy 

1. června a potrvá do 31. srpna – po dobu hlavní 

turistické sezóny. Další prohlídky věže budou 

možné při pořádání významných městských akcí. 

Anna Šauerová, ICMM Přibyslav     

P R O V O Z N Í  Ř Á D
Provozovatel: Kulturní zařízení města Přibyslav, Bechyňovo náměstí 45, 582 22 Přibyslav
                            IČ: 711 69 113
                            ředitelka:  Zdeňka Valnerová

Majitel:   Římskokatolická farnost, Kostelní 267, 582 22 Přibyslav 
  tel.: kancelář 569 484 672

Zastoupena: Mgr. Zdeňkem Kubešem, farářem, mobil: 737 383 752
   e-mail:  fara.pribyslav@seznam.cz

Provoz zajišťuje:  Informační centrum a městské muzeum Přibyslav
                            tel.: 569 484 361, 569 484 257
                            e-mail: ic@pribyslav.cz;   www. kzmpribyslav.cz                        

Provozní podmínky:
1. Přibyslavská gotická věž je provozována jako vyhlídková věž pro turisty
2. Počet návštěvníků na jednu prohlídku nesmí být větší než 20 osob
3. Provoz je stanoven dle časového rozvrhu, který musí být bezpodmínečně dodržován 
4. Vstup na vyhlídkovou věž je možný jen s platnou vstupenkou, legitimací AMG, ICOM
5. Vstup na vyhlídkovou věž je povolen ve vhodném oblečení a obutí  vzhledem k obtížnosti výstupu
6. V celém prostoru vyhlídkové věže a v její bezprostřední blízkosti platí přísný zákaz kouření, používaní 

otevřeného ohně, požívání alkoholických nápojů, vodění zvířat 
7. Návštěvníci vyhlídkové věže jsou si vědomi náročnosti výstupu a výstup podnikají na vlastní nebezpečí
8. Děti do 15 let mají vstup povolen pouze s doprovodem rodičů popř. jinou pověřenou dospělou osobou
9. Za pohyb dětí (úrazy) v objektu věže a v bezprostřední její blízkosti plně zodpovídá doprovázející osoba
10. Návštěvníci se pohybují pouze ve vyhrazených prostorách a dodržují v těchto prostorách zásady bezpečnosti, 

hygieny a požární ochrany
11. Všichni jsou povinni dbát pokynu průvodce, popřípadě zástupce průvodce či dalších ředitelem pověřených osob 

a jsou také povinni respektovat a dodržovat veškeré pokyny a nařízení vyvěšená v prostorách vyhlídkové věže.
12.  Přísný zákaz otvírat okenice nebo jinak manipulovat s okny
13.  Návštěvníci jsou odpovědni za dodržování pořádku v celém prostoru vyhlídkové věže, za ochranu majetku 

a za škody způsobené porušením provozního řádu. Veškeré zjištěné závady a havárie jsou povinni 
neprodleně hlásit průvodci. Jakékoliv zásahy jsou zakázané.

První pomoc a hygiena provozu: 
1.     úrazy návštěvníků jsou vedeny v knize úrazů, která je k dispozici u průvodce
2.     provozovatel odpovídá za úklid  
3. důležitá telefonní čísla:        

 
  
 4. kapacita:  20 osob (nerozhoduje věk návštěvníků)

Provozní doba: od 1. června do 31. srpna (Mimo tuto dobu je přístup umožněn pouze velkým, předem 
ohlášeným skupinám. Pro širší veřejnost otevřeno pouze na požádání pořadatelem u příležitosti významných 
městských akcí)

Prohlídky: pondělí a úterý – ZAVŘENO (prohlídka možná pouze pro větší, předem ohlášené skupiny – nad 10 osob)
   středa–neděle   9.00–11.00 13.00–16.00  (poslední prohlídka ½ hodiny před skončením 
        otevírací doby)
 Vstupné:   základní 30 Kč; senioři, ZTP a studenti 15 Kč; děti 6–15 let 15 Kč; děti do 6 let zdarma

Zdeňka Valnerová, ředitelka KZM Přibyslav

GOTICKÁ VĚŽ PŘI FARNÍM KOSTELE
NAROZENÍ sv. JANA KŘTITELE V PŘIBYSLAVI

ZÁCHRANKA
Zdravotnická 
záchranná služba 
kraje          

HASIČI 
Hasičský 
záchranný 
sbor ČR

POLICIE 
Policie 
České 
republiky

Jednotné evropské číslo 
tísňového volání 
je určeno především pro 
cizince a pro tísňové volání 
při rozsáhlých 
mimořádných událostech.

150 155 158 112
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Přibyslav, červen 2012
Malebné údolí řeky Sázavy a krásná příroda Přibyslavska jsou místa jako  stvořená k velké 

letní akci pod širým nebem, ke které se pomalu, ale jistě schyluje. Blíží se již čtvrtý ročník 

hudebního festivalu ŠATLAVA FEST. 

Letos se festival uskuteční v sobotu 28. července na osvědčeném místě 

pod přibyslavským zámkem v útulných prostorách bývalých sběrných surovin.  

Pořadatelská kapela Šatlava na místě připraví podmínky pro návštěvníky z blízka 

i z dáli. Nebude chybět ani stanové městečko na louce u areálu. Rozmanitá 

gastronomie a pestrá škála nápojů zpříjemní náladu nejednomu fanouškovi 

živé hudby. Parkování bude částečně možné na příjezdové cestě k areálu, 

pohodlnější však bude parkování u nedalekého vlakového nádraží, kam budou 

pořadatelé auta směrovat. 

Na festivalu vystoupí kapely Iné kafe ze Slovenska, oblíbená nu-metalová 

formace Škwor, zpěvačky Aneta Langerová a Olga Lounová, punk-rockoví Jaksi taksi 

a Apple Juice. Dále vkusný český pop kapely O5&Radeček nebo další slovenská kapela Fuera 

Fondo hrající styl ska. Z regionálních interpretů zahrají chotěbořští Defragment a samozřejmě festival 

osvěží i domácí pořadatelská Šatlava. Vstupenky na festival lze zakoupit dvojím způsobem, a to pohodlně 

zasláním zprávy SMS na číslo 902 00 50, s textem: TICKET(mezera) SATLAVA. Obratem přijde zpět SMS ticket, kterým se 

návštěvník prokáže u vstupu. Cena SMS je 50 Kč, na místě návštěvník doplatí 250 Kč. Druhá možnost je nákup v kamenných 

obchodech na Vysočině. V Přibyslavi lze vstupenku zakoupit tradičně v prodejně mobilů Moden Jiřího Krčála na Bechyňově náměstí 

za cenu 290 Kč. Lístky jsou za stejnou cenu k sehnání i v obchodech v Havlíčkově Brodě, Žďáře nad Sázavou, Jihlavě a Chotěboři. Předprodej se zastaví týden 

před festivalem a na místě bude vstupné 350 Kč. Je důležité zmínit, že festival navázal spolupráci s havlíčkobrodským pivovarem Rebel, který se objevil v názvu 

festivalu. Letos tedy REBEL ŠATLAVA FEST. Za zmínku stojí otevřená náklonnost domácích fi rem a živnostníků, včetně města Přibyslav, bez jejichž přízně by se 

festival neuskutečnil a jimž patří největší dík za podporu! Veškeré aktuální informace o festivalu jsou přístupné na www.satlavafest.cz nebo na www.facebook.com/
satlavafest, kde je kontakt s návštěvníky téměř osobní. Přípravy na festival gradují, na dobrém počasí se pracuje, a to ostatní je na Vás! 

Ondřej Málek, Šatlava & team
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POZVÁNKA NA KULTURNÍ LÉTO 
V KRAJI VYSOČINA
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás osobně pozval na připravované kulturní aktivity soustředěné 

pod společným názvem Vysočina fandí kultuře. Tento ojedinělý projekt Kraje Vysočina Vám nabízí možnost 

aktivně strávit nadcházející měsíce. Od června do října je pro Vás připraven bohatý kulturní program, ve 

kterém si určitě každý z Vás najdete své oblíbené kulturní vyžití. Pro všechny věkové kategorie je připravena 

téměř padesátka aktivit, které stojí za to si zapsat do kalendářů a navštívit je.

Jedna z mnoha zajímavých aktivit, která je připravena na letní měsíce, je 14. ročník Mezinárodního hu-

debního Festivalu Petra Dvorského. Stejně jako předešlé ročníky i letošní rok bude výjimečný díky světo-

známému interpretovi. Na začátku srpna vystoupí v zámecké zahradě v Jaroměřicích nad Rokytnou novo-

zélandská sopranistka Kiri Te Kanawa, jejíž hlas doprovázel například i svatební oslavy anglické královské 

svatby prince Charlese s Dianou Spencer. Dále by Vaší pozornosti neměly uniknout několika denní Folkové 

prázdniny v Telči nebo také pokračování akce Putování Vysočinou 19. srpna 2012 v Havlíčkově Brodě, který 

je předposlední zastávkou před Jihlavou, kde bude série koncertů zakončena na jihlavském náměstí v pátek 

7. září 2012. 

Další neméně zajímavé kulturní aktivity na využití volného času připravuje Kraj Vysočina od jara do pod-

zimu 2012. Kompletní přehled plánovaných výstav, koncertů a festivalů je pro inspiraci nebo jako pozvání 

pro domácí i hosty k dispozici na internetové stránce http://www.kr-vysocina.cz/vysocina-fandi-kultu-
re/ds-302017/p1=50750. Přijměte, prosím, mé srdeční pozvání a užijte si kulturní léto společně s námi.

Ing. Tomáš Škaryd
radní Kraje Vysočina pro oblast kultury a cestovního ruchu

HOUPAČKA 2012
V sobotu 2. června se na farní zahradě v Přibyslavi sešlo přes 160 návštěvníků lačných kulturních zážitků. 

Doufáme, že hudba, divadlo, výtvarná dílna i atmosféra všeobecného lelkování poskytly všem dostatečně 

milou a příjemnou potravu pro duši. Na oplátku nám návštěvníci věnovali dostatek energie k uspořádání 

dalšího ročníku Houpačky a za to jim srdečně děkujeme! Můžete se tedy těšit na příští ročník, na který plá-

nujeme pozvat i významnější jazzové kapely z České republiky a ze zahraničí, a možná přijde i … (doplňte 

slovo).

Rádi bychom touto cestou také poděkovali všem, kteří nás fi nančně, materiálně či organizačně podpo-

řili. Děkujeme Městu Přibyslav, Kulturnímu zařízení města Přibyslav, Římskokatolické farnosti Přibyslav, 

fi rmám SC Metal, Vykupto a Tiskárny Havlíčkův Brod! Těšíme se napřesrok na zhoupnutou!

Jakub Šnýdl a Slavomír Tecl

Dne 2. 6. 2012 se konal v Přibyslavi ve fi rmě ACO rodinný 

den. Brána závodu byla otevřena pro rodiny pracovníků, 

bývalé zaměstnance i pro veřejnost. Firma připravila pro 

děti a dospělé bohatý program. Jsem bývalý zaměstnanec 

tehdejšího závodu Agrostroj, kde jsem pracoval 25 roků 

až do odchodu do důchodu jako vedoucí skupiny strojní 

a elektroúdržby. Měl jsem proto možnost porovnat 

stav závodu dříve a dnes. Je viditelný značný pokrok po 

stránce organizační a technologické, pracuje se převážně 

na nových moderních strojích. Ale největší rozdíl jsem 

zaznamenal v pořádku na pracovištích, což tehdejší 

vedení výrobního úseku Agrostroj nedokázalo zavést. 

Mám pocit, že musel přijít někdo jiný, aby pořádek 

zavedl. Tento názor měli i další návštěvníci – bývalí 

zaměstnanci, které jsem v areálu závodu potkal. Touto 

cestou proto děkuji současnému vedení fi rmy ACO, že 

nám byla prohlídka umožněna. Byl to skutečně zážitek.
Ladislav Hladík st.

Rodinný den
v závodě
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Bláboly nebo fakta
Do dnešních dnů jsem si uchoval jen několik sešitů z mé docházky na místní základní 

škole. Především jsou to sešity z hodin dějepisu, jenž patřil mezi mé oblíbené. (Zúčastnil 

jsem se dokonce soutěže mladých historiků, i když dodnes nevím, s jakým výsledkem.) 

Tehdejší učitel dějepisu I. G., často se houpající, párkrát dokonce padající ze své kantor-

ské židle, jindy ve svém rozmaru ničící školní pomůcky, se neubránil při svém výkladu 

několika blábolů.

Podobný blábol, snad vycházející z lidové tradice, jsme mohli nedávno zaznamenat 

v souvislosti s havárií kamenného mostu v Ronově nad Sázavou. Po tomto 32 metrů 

dlouhém mostě se měl projíždět Jan Žižka z Trocnova se svým doprovodem. 

Výzkum provedený ve 2. polovině  90. letech jednoznačně potvrdil, že výše uvedený 

most pochází ze 16. stol., a tudíž na něj Jan Žižka nemohl vůbec vstoupit.

Přesto nemusíme být smutní. V odborné literatuře se dočteme, že tento most patří 

mezi 10 nejstarších dochovaných mostů v Čechách.

J. Ledvinka, ml.

Místo slámy neznačené lihoviny
Více než dva tisíce litrů podezřelých lihovin bez dokladů a částečně i bez 
kolků zajistili včera dopoledne celníci na Žďársku. 
Dne 13. 6. 2012 dopoledne, celníci ze Žďáru nad Sázavou kontrolovali 

v rámci daňového dozoru podnikatele provozujícího distribuční sklad lihovin. 

Ve skladu se nacházely lihoviny ve spotřebitelském balení o objemu šesti litrů 

opatřené kontrolními páskami.

Při kontrole si celníci všimli podezřelých krabic v sousední stodole. Vyzvali 

proto podnikatele k umožnění kontroly tohoto prostoru. Ten namítl, že objekt 

patří jeho otci, který však na výzvu celníků kontrolu umožnil. Ve stodole celníci 

našli tři palety s krabicemi obsahujícími šestilitrové kanystry a litrové lahve 

s lihovinami typu Rum a Vodka. Kontrolní pásky však byly nalepeny pouze na 

baleních ve vrchních řadách. Na ostatních kontrolní páska chyběla. 

Vzhledem k tomu, že se podnikatel prohlásil za vlastníka, celníci ho vyzvali 

k prokázání zdanění případně doložení oprávnění k nabytí lihovin bez daně. 

Muž nebyl schopen požadované doklady předložit, a celníci proto veškeré 

lihoviny (2046 litrů) zajistili. 

V případě, že podnikatel ani dodatečně neprokáže řádné zdanění lihovin, 

bude mu doměřena dlužná spotřební daň ve výši přibližně 230 000 korun 

a zboží propadne ve prospěch státu. Za nakládání s neznačeným lihem mu 

zároveň hrozí pokuta až do výše pěti milionů korun.

por. Mgr. Lada Temňáková v. r.
tisková mluvčí CŘ Brno

tel: 545 549 205, mobil: 602 217 615
e-mail: l.temnakova@cs.mfcr.cz

OZNÁMENÍ
Dne 29. 5. 2012 zahájila v Přibyslavi na Bechyňově náměstí č. 6 provoz 

nová pobočka ČSOB Pojišťovny. Je to pozitivní zpráva pro občany 

Přibyslavi a okolí, kteří tak již nemusí za službami ČSOB Pojišťovny 

cestovat na pobočky do České Bělé nebo do Havlíčkova Brodu.

Martin Gron

Dočkám se?
V polovině března jsem se obrátil na Ing. L. Benešovou v záležitosti nápravy 

současného stavu, kdy při větším dešti mi voda z ulic na Vyhlídce a Filipo-

va a cesty 295/51 stéká přes můj pozemek. Ten je rekultivovaný po pracích 

na kanalizační přípojce, kdy si provádějící fi rma samovolně udělala z mého 

pozemku skládku hlušiny. Slib, že pozemek uvedou do původního stavu, se 

nenaplnil. Navezli kvalitnější hlínu, zaseli trávu, ale toto provedli v říjnu, tráva 

nevzešla, a tak dochází při dešti k splachování hlíny a vyplavování hlušiny. 

V loňském roce jsme 2x pozemek upravovali (vyhrabali kamení, navezli hlínu 

a zaseli trávu), ale to vydrželo do příštího většího deště. Toto jsem přednesl 

Ing. L. Benešové a ta mě překvapila otázkou: „Co s tím chcete dělat?“ Nicmé-

ně slíbila, že se přijde podívat a chtěla žádost písemně. Podívat se nepřišla.

Dne 22. března jsem poslal písemnou žádost s popisem problému, od-

povědí mi bylo sdělení, že dne 18. dubna proběhne místní šetření. Ptal jsem 

se Ing. L. Benešové, proč až za měsíc, a odpovědí mi bylo, že tak rozhodla 

Rada města. Dne 18. dubna jsem si vzal dovolenou a v 10:30 (čas určený Ing. 

L. Benešovou) jsem čekal na komisi. Přišli o ¾h později bez omluvy a vysvět-

lení pozdního příchodu. Navíc Ing. L. Benešová ani nevěděla, co vlastně chci, 

tudíž jsem nabyl přesvědčení, nejenže se nepřišla podívat, ale ani vysvětlující 

žádost nečetla. Po místním šetření jsem čekal nějaké vyrozumění – 3 týdny se 

nic nedělo a až po několika telefonických hovorech se starostou města, kdy 

jsem si stěžoval na nečinnost Ing. L. Benešové, mi,  dne 16. května, přišlo vy-

rozumění, že do konce května se začne s pracemi. Dnes je 19. 6. 2012 a nic se 

neděje. Během těchto 3 měsíců jsem slyšel od Ing. L. Benešové různé výmluvy 

na provádějící fi rmy a jejich dodací doby. To však můj problém neřeší a ani mě 

to nezajímá. Cesta je města a tak mělo město zjednat nápravu. Nevím, jestli 

je to od Ing. L. Benešové nezájem, neschopnost nebo obojí, ale notná dávka 

arogance v jejím jednání s občanem je nepopiratelná. To je moje zkušenost. 

A  přitom by stačilo jen málo, což jsem také při místním šetření dne 18. 4. 

2012  Ing. L. Benešové navrhoval: 

vzít 15–20 betonových obrubníků, které se povalují za plotem v Žižkově - 
ulici, položit je na hranici cesty a mého pozemku, aby se zamezilo vtékání 

vody;

dovézt 2–3 m- 3 zeminy, porovnat terén a zasít trávu.

Dovoluji si tvrdit, že 2 pracovníkům by toto netrvalo možná ani jednu pra-

covní směnu.

Jan Sejkora
 

„Rozpočet by měl být vyvážený,

státní pokladna by se měla znovu naplnit,

veřejný dluh by se měl snížit,

arogance úřednictva by se měla zmírnit a být pod dozorem,

pomoc cizím zemím by se měla omezit,

pokud Řím nemá přijít na mizinu.

Lidé se opět musí naučit pracovat namísto toho, 

aby žili z veřejné podpory.“

(Marcus Tullius Cicero v roce 55 před n.l.)
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MUŽI Silový trojboj Kuželky Míčový víceboj Přespolní běh Běh do vrchu Cyklistika Celkově
Příjmení Jméno body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí
Plachta Marek 80,13 2 86,36 5 88,24 3 - 5 69,89 14 77,46 6 - 7 99,96 2 - 3 502,04 1

Moštěk Josef 100,00 1 84,09 7 88,24 3 - 5 68,39 15 66,27 9 73,71 13 480,70 2

Vábek st. Jaroslav 38,60 6 75,00 9 52,94 10 - 11 84,85 8 74,32 8 97,93 5 423,64 3

Zach Vladimír 0,00 0 89,77 4 82,35 6 - 7 78,2 11 79,71 5 80,91 10 410,94 4

Šubrt Petr 0,00 0 93,18 3 41,18 12 - 13 88,37 6 82,09 3 100,00 1 404,82 5

Kubát Jiří 63,28 4 94,32 2 70,59 8 - 9 76,89 12 77,46 6 - 7 0,00 0 382,54 6

Holcman František 48,38 5 84,09 8 82,35 6 - 7 0,00 0 65,48 10 80,89 11 361,19 7

Bradáč Jiří 0,00 0 0,00 0 0,00 0 90,89 5 100,00 1 88,06 8 278,95 8

Dolák Vladimír 0,00 0 86,36 6 100,00 1 0,00 0 59,14 11 0,00 0 245,50 9

Loužecký st. Petr 0,00 0 100,00 1 88,24 3 - 5 0,00 0 53,4 15 0,00 0 241,64 10

Loužecký ml.  Petr 0,00 0 0,00 0 94,12 2 81,14 10 0,00 0 0,00 0 175,26 11

Loužecký Filip 0,00 0 38,64 14 70,59 8 - 9 0,00 0 53,4 14 0,00 0 162,63 12

Dubský Miroslav 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 80,88 4 79,62 12 160,50 13

Loužecký Richard 0,00 0 47,73 12 41,18 12 - 13 0,00 0 56,7 12 0,00 0 145,61 14

Bradáč Alois 0,00 0 0,00 0 0,00 0 70,02 13 55,00 13 0,00 0 125,02 15

Řezníček Roman 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 - 2 0,00 0 0,00 0 100,00 16

Kříž Ondřej 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 - 2 0,00 0 0,00 0 100,00 17

Jána Lubomír 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 99,96 2 - 3 99,96 18

Sládek Jan 0,00 0 0,00 0 0,00 0 99,93 3 0,00 0 0,00 0 99,93 19

Miglec Vikror 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 99,51 4 99,51 20

Moravec Vojtěch 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 98,21 2 0,00 0 98,21 21

Matějka Luboš 0,00 0 43,18 13 52,94 10 - 11 0,00 0 0,00 0 0,00 0 96,12 22

Nejedlý Zdeněk 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 94,89 6 94,89 23

Plzák Jiří 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 94,48 7 94,48 24

Hulák Petr 0,00 0 0,00 0 0,00 0 93,86 4 0,00 0 0,00 0 93,86 25

Zvěřina Miloslav 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 87,2 9 87,20 26

Pospíchal Jaromír 0,00 0 0,00 0 0,00 0 86,86 7 0,00 0 0,00 0 86,86 27

Ledvinka Josef 0,00 0 0,00 0 0,00 0 84,02 9 0,00 0 0,00 0 84,02 28

Matějka Zdeněk 0,00 0 72,73 10 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 72,73 29

Bečka Mirek 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 71,94 14 71,94 30

Sedlák Tomáš 0,00 0 70,45 11 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 70,45 31

Havlíček Roman 68,92 3 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 68,92 32

Vacek Martin 37,28 7 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 37,28 33

ŽENY Silový trojboj Kuželky Míčový víceboj Přespolní běh Běh do vrchu Cyklistika Celkově

Příjmení Jméno body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí

Šubrtová Lucie 0,00 0 81,01 3 100,00 1 75,85 5 67,83 5 82,99 2 407,68 1

Lazárková Veronika 0,00 0 89,87 2 71,43 4 70,76 6 82,11 3 75,02 3 389,19 2

Loužecká Kristina 0,00 0 81,01 4 85,71 2 80,04 3 89,66 2 0,00 0 336,42 3

Šubrtová Eliška 0,00 0 27,85 8 42,86 6 76,14 4 76,47 4 63,28 4 286,60 4

Doležalová Michala 100,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 0,00 0 200,00 5

Mošťková Miroslava 0,00 0 100,00 1 50 5 0,00 0 49,37 7 0,00 0 199,37 6

Seemannová Jitka 0,00 0 37,97 7 35,71 7 61,37 7 57,78 6 0,00 0 192,83 7

Kvardová Markéta 0,00 0 78,48 5 78,57 3 0,00 0 0,00 0 0,00 0 157,05 8

Sedláková Lenka 0,00 0 46,84 6 0,00 0 0,00 0 0,00 0 62,73 5 109,57 9

Šulcová Martina 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 0,00 0 0,00 0 100,00 10

Jánová Petra 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 100,00 11

Havlíková Jana 0,00 0 0,00 0 0,00 0 93,84 2 0,00 0 0,00 0 93,84 12

Dvojice Silový trojboj Kuželky Míčový 
víceboj

Přespolní 
běh

Běh do 
vrchu

Cyklistika Body 
celkem

Pořadí

Šubrtovi 0,00 174,19 141,18 164,22 149,92 182,99 812,50 1

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

Loužecký st. P., 
Loužecká K.

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

Mošťkovi 0,00 184,09 138,24 0,00 115,64 0,00 437,97 4

Kubát, Kvardová 0,00 172,80 149,16 0,00 0,00 0,00 321,96 5

Holcman, 
Sedláková

0,00 130,93 0,00 0,00 0,00 143,62 274,55 6

Vacek, 
Doležalová

137,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137,25 7

PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2012 – CELKOVÉ VÝSLEDKY PO ŠESTI DISCIPLÍNÁCH
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PŘIBYSLAVSKÝ 
DVANÁCTIBOJ 2012 
– CYKLISTIKA
V neděli 10. června jsme absolvovali šestou 

disciplinu dvanáctiboje – cyklistický závod v délce 

28 km na trase Přibyslav–Malá Losenice–Vepřová 

(2x okruh)–Malá Losenice–Přibyslav. Už od startu 

se schylovalo k dešti, ale většina z 19 závodníků 

dorazila do cíle ještě předtím, než začalo pršet. 

Příští disciplínou dvanáctiboje bude v neděli 

15. července 2012 závod na kolečkových bruslích 

v délce cca 3,5 km, který se uskuteční na přibyslavské 

cyklostezce po staré trati. Prezentace od 9:00 hod 

na parkovišti – cca 200 m od křižovatky cyklostezky 

s komunikací Přibyslav – Olešenka (směr Sázava) – 

start v 9:30 hod. tamtéž. 

Ing. Josef Moštěk

MUŽI
Příjmení Jméno Čas Body Pořadí
Šubrt Petr 0:47:20 100,00 1

Plachta Marek 0:47:21 99,96 2

Jána Lubomír 0:47:21 99,96 3

Miglec Viktor 0:47:34 99,51 4

Vábek Jaroslav 0:48:20 97,93 5

Nejedlý Zdeněk 0:49:53 94,89 6

Plzák Jiří 0:50:06 94,48 7

Bradáč Jiří 0:53:45 88,06 8

Zvěřina Miloslav 0:54:17 87,20 9

Zach Vladimír 0:58:30 80,91 10

Holcman František 0:58:31 80,89 11

Dubský Miroslav 0:59:27 79,62 12

Moštěk Josef 1:04:13 73,71 13

Bečka Mirek 1:05:48 71,94 14

ŽENY
Příjmení Jméno Čas Body Pořadí
Jánová Petra 0:54:00 100,00 1

Šubrtová Lucie 1:05:04 82,99 2

Lazárková Veronika 1:11:59 75,02 3

Šubrtová Eliška 1:25:20 63,28 4

Sedláková Lenka 1:26:05 62,73 5

DVOJICE
Příjmení Body Pořadí
Šubrtovi 182,99 1

Zach, Lazárková 155,93 2

Holcman, Sedláková 143,62 3

Na  neděli 10. června 2012 připravili cvičitelé tě-
locvičné jednoty ve spolupráci s KZMP přehlídku 
sletových skladeb. Vzhledem k tomu, že počasí 
nepřálo a nemohlo se cvičit venku, nastala mokrá 
varianta a cvičení se přesunulo do sokolovny. A na-
stal další problém – výpadek elektrického proudu. 
Díky panu Špačkovi, který nám zapůjčil náhradní 
zdroj elektřiny, se mohlo se zpožděním cvičení za-
hájit. Všechny přítomné přivítal starosta Tělocvičné 
jednoty Sokol Přibyslav František Kerbr. Jako hosté 
vystoupily mažoretky ze Žižkova Pole pod  vedením 
paní Aleny Mokrejšové. Jejich vystoupení bylo milé, 
všem se malé „slečny“ líbily.  

Jako první zazněla skladba „Ať žijí duchové“, 
která je inspirována populárním fi lmem, ve kterém 
vystupují, stejně jako ve skladbě, hrdinové tří růz-
ných velikostí – skřítkové, děti a dospělí. Jako náčiní 
používají bílé plastové kbelíky s červeným víkem. 
Tuto skladbu nacvičili rodiče s dětmi a mladšími 
žáky pod vedením sestry Kateřiny Šustáčkové.

Mladší žákyně předvedly skladbu „Jonatán“, kte-
rá je inspirována fi lmem Mach a Šebestová. Děvča-
ta cvičí na hudbu ze známých večerníčků a pohá-
dek. Jako náčiní používají cvičenky rozkládací klín 
a látkové kuželíky. V celé skladbě, kterou nacvičilo 

Sokolské sletové odpoledne
celkem 16 cvičenek pod vedením sester Evy Šmí-
dové, Věry Pátková a Petry Holubové, jsou použity 
prvky základní a sportovní gymnastiky.

 Skladbu „Dávej, Ber!“ nacvičila sestra Zdeňka 
Bártová, která je určena pro  starší žactvo + dorost 
– děvčata i chlapce. Chlapci používají ke cvičení 
létající disk a děvčata stuhy. Také v této skladbě je 
použita střihová hudba z fi lmů a  obsahuje prvky 
základní rytmické gymnastiky i prvky z herní čin-
nosti hráče frisbí.

Na závěr vystoupili senioři se skladbou „Jen pro 
ten dnešní den“, kterou perfektně zacvičili i na kraj-
ských sletech v Hradci Králové, Jičíně a Třebíči. Tato 
skladba je podbarvena hudbou z fi lmů pro pamět-
níky, nacvičili ji 3 muži, 6 žen a 1 náhradnice pod 
vedením bratra Zdenka Šejstala a sestry Marcely 
Stejskalové.

Dík nás všech patří i panu Petrovi Štefáčkovi, kte-
rý se nám staral o zvuk.

Všichni cvičenci budou reprezentovat naše měs-
to  na XV. Všesokolském sletu, který se uskuteční ve 
dnech 5.–6 . července v Praze. A tak nezbývá než 
všem popřát, aby se jim na sletu dobře cvičilo, aby 
se skladby divákům líbily, a hlavně, aby vyšlo hezké 
počasí!                                                                             

za cvičitele  P. Holubová

První víkend v měsíci květnu zahájilo závodem 
v Brně Mistrovství ČR v biketrialu. Na startu byl 
i Marek Pochtiol, startující v kategorii Benjamin 
/10–12.let/ ze Žižkova Pole, člen oddílu Biketrial 
Nové Veselí.

I když Marek brněnskou trať nemá v oblibě, zajel 
závod solidně a dojel na 2. místě.

V sobotu 19. 5. letošního roku se jel další závod 
M-ČR, tentokrát v Blansku. Na přírodní trati, kde 
nechyběly ani průjezdy vodou, Marek obsadil 
opět druhé místo za vítězným Kryštofem Málkem 
z ÚAMK Hamry n/S.

Po těchto dvou mistrovských závodech se jel 
již druhý závod Evropského poháru v dánském 
Viborgu. Prvního závodu ve Španělsku se Marek 
nezúčastnil. Ve Viborgu nezklamal. Na umělých 
překážkách a v úmorném vedru dokončil závod 
na 4. místě a na stejném místě je i celkově. Další, 
poslední závod E. P. se pojede v září ve Znojmě 
a tam se rozhodne o medailistech.

Dne 2. 6. 2012 pokračovalo M-ČR závodem ve 
Velké Bystřici – Olomouc. První kolo závodu se 
vůbec nedařilo, ve druhém kole se Marek zmáčkl, 
zabojoval a postoupil na konečné 2. místo. Zdá se, 
že druhá místa má letos předplacená.

Již o týden později dne 9. 6. 2012 se v německém 
Scheibenbergu konalo Mistrovství Evropy. S českou 
výpravou odjel na závody i Marek. Zde je třeba 
Marka pochválit. Po prvním kole byl na třetím místě 
a vypadalo to velmi slibně. Ve druhém kole však na 
jedné bodované sekci uklouzl, spadl a klesl na konečné 
4. místo. I tak byla s tímto umístěním spokojenost.

M-ČR pokračovalo dne 16. 6. závodem v Březové 
u Sokolova. Tam rád jezdí. Tamější kamenitý terén 
mu maximálně vyhovuje, může tady uplatnit svoji 
silnou stránku – skoky. Už od prvního kola nedal 
nikomu šanci a závod vyhrál. Další závody M-ČR se 
pojedou až v září v Novém Veselí.

BIKETRIALOVÁ SEZONA V PLNÉM PROUDU
Nyní se Marek zúčastní soustředění v Jeseníkách 

a v červenci a srpnu ho čekají tři závody MS ve 
Francii, Španělsku a Itálii. Za oddíl mu přejeme 
hodně úspěchů.

Tomáš Pochtiol 
trenér oddílu Biketrial Nové Veselí

 Marek Pochtiol před startem ...

 ... a na trati závodu
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Koupaliště v Přibyslavi
Koupaliště se pro veřejnost otevřelo v sobotu 16. června. Bude-li vhodné počasí na koupání, postupně obnoví 
pravidelnou otvírací dobu. Aktuální informace o provozu naleznete na internetových stránkách www.pribyslav.cz 

Obvyklá provozní doba pro veřejnost je od 9:00 do 19:00 hodin.
Dobu od 8:00 do 9:00 hodin a od 19:00 do 20:00 hodin lze využít pro různé skupiny, pro organizace, 

ZTP – na kondiční plavání, sportovní závody apod. (mimo pátku a neděle) po dohodě s ředitelem SZM Přibyslav.
Večerní plavání je v pátek v době od 19:00 do 21:00 hodin.

Vstupné platné  od 1. 7. 2011

Děti do 110 cm výšky zdarma

ZTP/P + průvodce zdarma

9 - 13 hod. 13 - 19 hod. 9 - 19 hod. 16 - 19 hod.

Děti do 15 let, ZTP 20,- Kč 30,- Kč 40,- Kč 20,- Kč

Dospělí 40,- Kč 50,-Kč 70,- Kč 30,- Kč

Permanentka 1.300,- Kč

Večerní plavání od 19:00 do 21:00 hod. 30,- Kč

Při využití dopoledního vstupného se kromě ceny vstupenky platí záloha 20,- Kč, která se v případě odchodu z areálu 

koupaliště do 13:00 hodin vrací.

Po 13:00 hodině se záloha nevrací a vstupenka se mění na vstupné celodenní.

Držitelé rodinných pasů získávají slevu pro příslušníky rodiny ve výši 20%.

Ceník byl schválen Radou města Přibyslav usnesením č. 160/2011 ze dne 29. 6. 2011.

(převzato z městských internetových stránek)
redakce Přibyslavského občasníku

Město Přibyslav
Bechyňovo náměstí 1
582 22 Přibyslav

vlastník a správce komunikace vydává tento

P R O V O Z N Í   Ř Á D
PRO POZEMNÍ KOMUNIKACI

C YKLOSTEZK A  
PŘIBYSL AV–SÁZ AVA
PO STARÉ ŽELEZNIČNÍ TR ATI

1. Cyklostezka je výhradně určena pro rekreační 
bezmotorovou dopravu. Komunikaci mohou 
využívat pěší turisté, cyklisté, osoby na kolečko-
vých bruslích a jiných sportovních prostředcích 
(koloběžky, kolečkové běžky, apod.), osoby 
s dětskými kočárky, invalidními vozíky a podob-
ně.  Cyklostezka není určena jako tréninková 
dráha sportovců. Cyklostezku jako celek lze na 
jednotlivé akce pronajmout, o pronájem je mož-
né písemně požádat Radu města Přibyslav. 

2. Průjezd všech motorových vozidel je zakázán. 
Výjimku tvoří vozidla složek integrovaného zá-
chranného systému, vozidla údržby s největší 
povolenou hmotností 12,5 t.

3.  Výslovně je zakázán vstup se psy a to i na vo-
dítku a dále pak vjezd jezdců na koních nebo 
koňských či psích potahů.

4. Všichni uživatelé jsou povinni dodržovat pra-
vidla silničního provozu a být ohleduplní vůči 
ostatním, svoji jízdu přizpůsobit stavu povrchu 
stezky. Uživatelé cyklostezky jsou si při provozu 
rovni.

5.  Uživatel cyklostezky se po komunikaci pohybuje 
na vlastní nebezpečí. V případě úrazu či nehody 
zodpovídá za vzniklé škody na zdraví i majetku 
vždy ten, kdo nehodu způsobil. Pro minimalizaci 
možnosti úrazů proto doporučujeme používat 
předepsané a vhodné ochranné pomůcky.

6. Cyklostezka je obousměrná. Cyklisté, bruslaři i 
chodci jsou povinni jezdit nebo chodit vpravo ve 
směru jízdy. Předjíždění je stanoveno z levé stra-
ny s ohledem na celkový provoz na cyklo-stezce.

7. Uživatelům cyklostezky je k dispozici mobiliář 
(2 odpočivadla, informační tabule, značení). 

8. Všem návštěvníkům cyklostezky je přísně za-
kázáno jakýmkoliv způsobem poškozovat a ničit 
příslušný mobiliář, odhazovat odpadky mimo 
odpadkové nádoby, rušit zvěř, ptactvo i ostatní 
návštěvníky cyklostezky hlučným chováním (ne-
vhodná hudba, křik), zakládat otevřené ohně a 
vytvářet jakékoliv překážky pro plynulý a bez-
pečný provoz pozemní komunikace, používat 
zábradlí pro slaňování apod.

9. V případě zjištění jakéhokoliv nedodržování pra-
videl provozu na cyklostezce, poškozování jejího 
zařízení nebo porušování zásad slušného cho-
vání, lze nedostatky nahlásit na MÚ Při-byslav, 
telefonní číslo 569 430 813 nebo na e-mailové 
adrese: sz@pribyslav.cz

10. Další informace získáte na internetových strán-
kách www.pribyslav.cz/sport/szmp
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Milá přítelkyně, milý příteli

S hlubokým zármutkem v duši oznamujeme, že nás 
opustil náš drahý syn, manžel, otec, přítel, pan

ZDRAVÝ ROZUM
Žil mezi námi dlouhé roky a nikdo přesně neví, kolik 
mu bylo let. Údaje v matrice, kde byl zaregistrován, 
jsou dávno skartovány. Dnes už na něj jen 
vzpomínáme. Dával nám dobré životní dary – „Komu 
se nelení, tomu se zelení“; „Nečekejte vše jen od 
druhých“ anebo „Za své vlastní chyby si neseme svou 
odpovědnost“! A mnoho dalších…

ZDRAVÝ ROZUM žil vždy jednoduše a respektoval 
taková fakta jako například „Neutrácej víc, než 
na kolik máš“ nebo výchovná pravidla, že za dítě  
rozhodují ti, kteří za něj zodpovídají, to je jeho rodiče. 

Bohužel ZDRAVÝ ROZUM začal ztrácet pevnou půdu pod nohama. Rodiče dnešních 
dětí totiž začali napadat a osočovat učitele, kteří se pokoušeli naučit jejich ratolesti 
dobrým mravům – úctě, slušnosti a ohleduplnosti. Jeho stav se velice zhoršoval. 
Dozvěděl se totiž, že ze zaměstnání vyhodili pedagoga, který si dovolil napomenout 
hrubě a sprostě se vyjadřujícího studentíka. Dopustil se tím prý „omezování vyvíjející 
se osobnosti a sebevyjádření dítěte“. Nesmí si totiž dovolit jakkoliv hodnotit chování 
dítěte a vůbec už ne cokoliv někam zaznamenávat nebo podávat informace i o zcela 
surových činech, které ve škole vyvádějí děti a dospívající mládež. Dále se velmi 
ZDRAVÉMU ROZUMU přitížilo, když školy potřebovaly souhlas obou rodičů na to, 
aby mohla být ošetřena dětská zranění – byť jen odřenina kolena. 

Nakonec ZDRAVÝ ROZUM ztratil úplně chuť do života, když zjistil, že je o zloděje, 
mafi ány a ostatní kriminálníky lépe postaráno než o jejich oběti!! Další bolestné rány 
ZDRAVÝ ROZUM dostal, když „nezávislí soudci a spravedliví úředníci“ rozhodli, že 
je nepřípustné zveřejňovat totožnost mladistvých hříšníků, že je velmi trestuhodné 
bránit sebe i svůj majetek ve vlastním domě, obchodě nebo podniku proti zlodějům 
a násilníkům. Chudák kriminálník se pak může cítit ohrožen nepřiměřenou obranou 
bránícího se! ZDRAVÝ ROZUM nadobro ztratil chuť žít, když si přečetl zprávu, že 
žena, která si ve svém vysokém věku neuvědomila, že šálek horké kávy může pálit 
a ji opařit, požádala výrobce kávovaru o milionové odškodné, protože se nešikovně 
polila, a DOSTALA JE!

Smrt našeho drahého ZDRAVÉHO ROZUMU se dala čekat i proto, protože 
pomalu přicházel o své nejbližší.

Nejprve zemřeli jeho rodiče
PRAVDA a DŮVĚRA

Pak jej navždy opustila jeho manželka
DISKRÉTNOST

Nezvěstnými se staly jeho děti
dcera ZODPOVĚDNOST a syn SLUŠNOST

Zůstali mu jen tři nevyvedení příbuzní:
1. ZNÁM SVÁ PRÁVA; 2. TO JE CHYBA JINÝCH; 3. JSEM OBĚŤ TÉHLE 

SPOLEČNOSTI

Na jeho pohřbu nebyly davy. Neexistuje totiž již dost lidí, kteří by jej vůbec znali. 
Vlastně, málokdo si vůbec jeho odchodu všiml.

Pokud ale máte tušení, co nebo kdo byl ZDRAVÝ ROZUM, pokud si na něj ještě 
vzpomínáte a chcete oživit jeho vzpomínku, udělejte maličkost: Upozorněte své 
přátelé a známé na úmrtí ZDRAVÉHO ROZUMU. Ale pokud nevíte, o čem je řeč, 
nedělejte nic. Všem čtenářům Přibyslavského občasníku přeji, aby zdravý rozum 
nikdy nepostrádali. Přeji hezký den všem. 

M. Voralová
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 středa 25. července 2012 10.00 hodin – 16.00 hodin
středa 8. srpna 2012 10.00 – 16.00 hodin 

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

DÁMSKÉ ZBOŽÍ 50,-/1 ks

SECOND HAND
 PRODEJ ZBOŽÍ Z ANGLIE
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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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červenec 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                    zavřeno
Ne                    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

o- d 1. července 2012 Burza knih – nákup až se 100 % slevou Kurfürstův dům  KZMP

od 1. července 2012 Otevřeno městské koupaliště bazén  SZMP- 

od 1. července 2012 Vstup na přibyslavskou gotickou věž vyhlídková věž  KZMP- 

od 1. července 2012 Knihovna v sobotu uzavřena Kurfürstův dům  KZMP- 

od 1. července 2012 ICMM otevřeno po celý týden Kurfürstův dům  KZMP- 

      3. července 2012 v 19.00 h. Relaxační cvičení v bazénu pro členy SPCCH městské koupaliště  SPCCH ZO Přibyslav, SZMP- 

      5. července 2012 Státní svátek – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje - 

      6. července 2012 Státní svátek – Den upálení mistra Jana Husa- 

      6. července 2012 Šatlava areál Olešenka  obec Olešenka- 

   10. července 2012 v 19.00 h. Relaxační cvičení v bazénu pro členy SPCCH městské koupaliště  SPCCH ZO Přibyslav, SZMP- 

   14. července 2012 ve 14.00 h. Odpoledne na Ostrůvku Ostrůvek v Poříčí  Junák-středisko GOLIATH Přibyslav- 

   14. července 2012 ve 20.00 h. Věra Martinová areál Modlíkov  Obec Modlíkov- 

   15. července 2012 v 9.00 h. Dvanáctiboj-závod na kolečkových bruslích cyklostezka po Staré trati  SZMP- 

   17. července 2012 v 19.00 h. Relaxační cvičení v bazénu pro členy SPCCH městské koupaliště  SPCCH ZO Přibyslav, SZMP- 

   20. července 2012 AIRBACK areál Olešenka  Obec Olešenka- 

   21. července 2012 ve 20.00 h. III. VOSA FEST areál Modlíkov  Obec Modlíkov- 

   24. července 2012 v 19.00 h. Relaxační cvičení v bazénu pro členy SPCCH městské koupaliště  SPCCH ZO Přibyslav, SZMP- 

   27. července 2012 ROCK A DANCE PARTY areál pod zámkem  Šatlava- 

   28. července 2012 ve 13.00 REBEL ŠATLAVA FEST areál pod zámkem  Šatlava- 

   28. července 2012 ve 14.00 h. Odpoledne na Ostrůvku Ostrůvek v Poříčí  Junák-středisko GOLIATH Přibyslav- 

   31. července 2012 v 19.00 h. Relaxační cvičení v bazénu pro členy SPCCH městské koupaliště  SPCCH ZO Přibyslav, SZMP- 


