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Škola – rekonstrukce a dostavba
V červnu jsem naposledy psal o rekonstrukci a dostavbě Základní školy Přibyslav. 

Po veřejném zasedání Zastupitelstva města Přibyslav dne 12. 7. 2012 mohu sdělit, 

že tato investiční akce, tolik potřebná pro všechny, bude pokračovat. Zastupitelé 

měli nelehký úkol, jak se se vzniklým a komplikovaným stavem vyrovnat. Museli si 

odpovědět na tuto otázku:

Proč je dobré pokračovat ve stavbě školy? Vše, co museli odpovědně zvážit, 

je popsáno v následujících řádcích. Text je dílem právníka a technického dozoru 

s mojí úpravou, cituji:

Zastupitelé již v minulosti rozhodli o tom, že 1. a 2. etapa této akce se uskuteční. 
Otázka tedy nezní, zda školu stavět a rekonstruovat, protože o tom bylo již 
rozhodnuto, ale zda ve stavbě pokračovat. Tato otázka by vůbec nevznikla, 
kdyby byl projekt bez vad, jenže měl vady, které nebyly zjistitelné, leda za cenu 
vynaložení dalších nemalých nákladů na toho, kdo by před převzetím zajistil 
kontrolu projektové dokumentace po věcné stránce. O tom, že tyto vady byly 
těžko zjistitelné, svědčí to, že ani jeden z uchazečů o tuto zakázku je nezjistil. Vady 
tak vyvstaly až v průběhu provádění stavby.

Ihned po zjištění vad, zpočátku jen některých, byl vyzván zhotovitel, aby městu 
předložil seznam všech vad, což učinil a ihned poté byl vyzván dodavatel projektu 
k odstranění vad. To, že projektant neodstranil vady v určeném termínu, dávalo 
městu možnost odstoupit od smlouvy.

Je třeba porovnat jednotlivá pro a proti v případě, že se bude pokračovat, 
a v případě, že se pokračovat nebude. Je to otázka ekonomická. Kdyby projekt 
v sobě zahrnoval všechny položky, pak lze předpokládat, že by projektovaná cena 
nečinila 97 milionů, ale 104 milionů. Lze zároveň předpokládat, že i vysoutěžená 
cena by v takovém případě nečinila 58 milionů, ale 65 nebo více milionů. Jestliže 
dnešní navýšení činí 6,5 milionů, nejde ve skutečnosti o vícepráce, protože projekt 
s nimi počítal, jen je (avšak nejen to) neměl zahrnuty v položkovém rozpočtu. 
A nyní porovnání – bez jakýchkoliv dalších problémů a bez dalšího navýšení 
ceny dosáhneme toho, že bude uskutečněna 1. a 2 etapa stavby. Když naopak 
odstoupíme od smlouvy s projektantem, budeme se moci domáhat vrácení celé 
ceny díla. Spor bude trvat několik let. Budeme muset zaplatit soudní poplatek, 
jehož výše bude cca 300.000 Kč, další peníze budeme platit advokátovi. I když 
se dá předpokládat, že bychom vyhráli, stoprocentně jisté to samozřejmě není 
a navíc naše výhra se může proměnit v prach, protože Arch Design může tuto 
fi rmu poslat do insolvence, aniž by to vlastníkům nějak uškodilo, protože mají 
další společnosti s podobným názvem.

Můžeme tak mít rozsudek, ale nikoliv peníze. Ztráta města tak bude činit oněch 
5,5 až 6 milionů spolu s dalšími penězi, které již byly nebo budou vyplaceny 
Unistavu za dosud provedené práce a za náklady spojené se zastavením 
stavby. Ve druhém případě, tedy když bude stavba pokračovat, nás to bude stát 
o 6,5 milionů navíc. Ty ale nebudou vyhozeny do vzduchu a budou hmatatelně 

O Základní škole v Přibyslavi a kamenném mostu v Ronově nad Sázavou

majetkem města. Navíc je naděje, že nějakou část z těchto 6,5 milionů zaplatí 
pojišťovna projektanta.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo již zhotovitel podepsal, a tak nám dává záruku, 
že to bude takto a že další navýšení již nevznikne.

Projektant samozřejmě provede opravu dalších etap díla na vlastní náklady 
a bude k tomu neprodleně vyzván.

Město Přibyslav musí pokračovat se stavbou školy co nejdříve. KORD je za 
hranicí životnosti, nová stavba vytvoří nezbytné prostory pro další činnost školy 
i v případě uzavření KORDu. Toto je rozhodující faktor. Dlouhodobě nelze budovu 
KORDu dále provozovat z důvodu statiky ocelových příhradových stropních 
konstrukcí.

Projekt „Rekonstrukce a dostavba ZŠ Přibyslav“ je ambiciózní a nadčasový, 
z hlediska architektury i provozu. Má nedostatky v prováděcí části a v tendrové 
části.

Město Přibyslav stavbou získá novou budovu pro provoz školy, propojení 
budov a snížení úzkého hrdla na chodbách ve škole, novou tělocvičnu, novou 
kotelnu s úspornějším provozem. Provoz školy by měl být v nových prostorách 
ekonomičtější než v budově KORDu.

Vyjednávací tým odvedl poctivou, mravenčí a odpovědnou práci. Konec citace.

Tolik text, který byl předložen zastupitelům. Kromě toho jsme měli za sebou 

pracovní jednání, k dispozici dodatek č. 2, s cenou navýšení díla o 6.453.355 Kč. 

V přílohách pak všechny položky a čísla. Celková cena díla tedy činí 65.424.281 Kč. 

Původní sjednána cena díla byla ve výši 58.970.926 Kč, vše včetně DPH.

Děkuji všem čtyřem zastupitelům z ODS, dvěma z ČSSD (jeden omluveně 

chyběl), všem dvěma z KDÚ-ČSL a všem dvěma z SNK Přibyslav, že vyhodnotili 

nastalý problém odpovědně a pro město Přibyslav prospěšně. Odpověděli 

si v dané situaci a v dobré víře na základní otázku: „.. která nezněla, zda školu 
stavět a rekonstruovat, protože o tom bylo již rozhodnuto, ale zda ve stavbě 
pokračovat“… správně. Zastupitelka za KSČM byla omluveně nepřítomná. 

Všichni tři zastupitelé z NPP byli proti návrhu usnesení. Byli tak ochotni stavbu 

ukončit ve fázi rozestavěnosti a vyhodit cca 7.000,000 Kč jen tak z okna. Kdyby 

i ostatní zastupitelé přistoupili na jejich argumentaci, znamenalo by to stavbu 

ukončit, zakonzervovat, znovu vypsat soutěž na studii, projekt, dodavatele a začít 

s novými miliony investici znovu. Se začátkem vlastní stavby bychom se časově 

posunuli až někam na konec volebního období a pravděpodobně bychom stejně 

stavěli za cca šedesát až osmdesát milionu korun. Všechny kandidátky šly v roce 

2010 do voleb s programem „výstavby“ školy. I proto nám voliči dali svůj hlas 

a očekávají, že budeme konat.

Na tomto důležitém veřejném zasedání Zastupitelstva města Přibyslav nebyl 

přítomný nikdo ze Základní školy Přibyslav.

Pokračování na další straně
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Most – oprava
Další vážný problém je historický most v Ronově nad Sázavou. V dubnové 

poznámce jsem již o něm informoval. Shrnu nyní dosavadní vývoj. V letech 1993 

a 1997 město Přibyslav provedlo záchranné práce. Pilíře byly obetonovány, byla 

provedena oprava mostovky, aby do mostu nezatékalo. Tím jsme možná most 

zachránili před větší havárií, než která je nyní. Tehdy o našem řešení rozhodovalo 

pracoviště Národního památkového ústavu v Pardubicích (NPÚ). K poruše mostu 

v letošním roce došlo po rozmrznutí ledu počátkem března. Město po sesutí malé 

části středního pilíře zadalo řešení statikovi. Ten zpracoval způsob podepření 

oblouku. Památkářky z Havlíčkova Brodu nám ho schválily. Tento administrativní 

proces trval jeden měsíc. Jinak to nešlo, jde o památku. Byla domluvena fi rma na 

provedení záchranných prací. Po Velikonocích měla nastoupit. Na Bílou sobotu 

(7. 4. 2012) došlo neukázněností řidiče k propadu části mostovky. Připravený 

postup byl tak znemožněn. Most již vyžadoval větší zásah. Město vypsalo soutěž 

na vypracování projektové dokumentace a jejího zhotovitele. Vítězná varianta byla 

předložena příslušnému stavebnímu úřadu se žádostí o stavební povolení. Proces 

trval až do 10. července, kdy nám Stavební úřad Městského úřadu Havlíčkův 

Brod (SÚ) zamítl žádost o stavební povolení na stavbu Regenerace historického 

mostu v Ronově nad Sázavou. NPÚ v Telči se k projektu vyjádřil zamítavě a Odbor 

rozvoje města MÚ Havlíčkův Brod (ORM) nevydal kladné stanovisko. V čem tkví 

zásadní rozpor mezi městem Přibyslav a pracovnicí NPÚ: oba připouštíme opravu 

vnitřní, skrytou železobetonovou nosnou konstrukcí. Město řeší provedení této 

konstrukce na každém oblouku, a to slabou vrstvou železobetonu, která bude 

položena na klenbě. Klenby budou podchyceny do této desky železnými trny. 

Zespodu pak budou spárovány maltou. Tím dosáhneme toho, že se klenby 

nebudou dále bortit, nebudou praskat a nebudou z nich vypadávat kameny, 

protože do budoucna již neponesou celou zátěž. Další konstrukční vrstvy budou 

původní nebo nahrazeny podobným stavebním materiálem, vytvoří podklad, aby 

se na nich mohla položit důkladná izolace a na ni původní mostní dlažba, která 

je nyní pravděpodobně skryta pod nynějším asfaltovým krytem. Do mostu tak 

přestane zatékat, a tím se nebude opakovat proces, který nastal v letošní zimě, 

tj. zmrznutí vnitřní vody extrémními mrazy s následnými destrukčními účinky ledu. 

Pracovnice NPÚ navrhuje jednu mohutnou železobetonovou desku, která jde přes 

všechny tři klenby, a pak sanaci vlastních kleneb doporučuje opatřit vyspravením 

zespodu pod oblouky. 

Záměrem města je zachovat původní vzhled mostu včetně původních 

kleneb, zdiva opěr a parapetních zdí a současně zachovat jeho plnou funkci 

pro místní komunikaci. Pro vlastníka a uživatele mostu je zásadní potřebou 

most opravit takovým způsobem, aby byl schopen převést dopravu při zatížení 

stanoveném pro místní komunikace – tj. přejezd jediného vozidla o hmotnosti 

22 tun (viz ČSN 736203 – Zatížení mostů). Životnost opravy mostu, s řešením 

navrženým projektem, je předpokládána minimálně 100 let. Pokud by nedošlo 

k sanaci kamenných kleneb na rubové straně a byla provedena pouze roznášecí 

železobetonová deska pod krytem vozovky, navrhovaná pracovnicí NPÚ, bude 

dle statického posouzení umožňovat maximální únosnost pro přejezd jediného 

vozidla celkové váhy do pěti tun. Je však nutné konstatovat, že za takto provedené 

opravy bude degradace kamenného zdiva kleneb, bez ztužení a zachycení, logicky 

dále pokračovat a únosnost se bude snižovat s důsledkem nevyhnutelné další 

havárie. Současně lze předpokládat, že takováto oprava by dosahovala životnosti 

cca 20 let. Tento způsob opravy nesplňuje požadavky investora na funkčnost 

a životnost.

Obrátili jsme se jako řádný hospodář na ORM, aby i přes nedoporučení 

pracovnice NPÚ vydal kladné stanovisko a pomohl rozhodnout ve prospěch 

města Přibyslav a jeho občanů v souladu s navrženým projektem. Uvedli jsme, 

že město Přibyslav potřebuje v místní části Ronov nad Sázavou funkční most, 

funkční místní komunikaci pro trvale osídlenou část města, pro přístup na 

obhospodařované zemědělské a lesní pozemky a pro přístup k železničnímu 

mostu, který je rovněž ve vlastnictví města Přibyslav. Město má povinnost i tento 

most udržovat funkční a ve stavu, který nebude ohrožovat provoz na frekventované 

železniční trati z Havlíčkova Brodu do Brna. Věřili jsme, že ORM zváží jak veřejný 

zájem, tak soukromý zájem vlastníka. Upozornili jsme, že správní orgán musí při 

rozhodování na úseku památkové ochrany pečlivě vážit, zda omezení vlastnického 

práva, kterým je i závazné stanovení, jakým způsobem vlastník nemovitosti, která 

je památkově chráněna, smí (či naopak nesmí) tuto nemovitost opravit, upravit či 

přebudovat, je proporcionální veřejnému zájmu na zachování památkové hodnoty 

dané lokality. Památková ochrana tedy nesmí volit extrémní řešení, nezohledňující 

v potřebné míře i jiné konkurující legitimní zájmy, práva či hodnoty, a musí usilovat 

o co nejmenší omezení vlastnických práv dotčených vlastníků nemovitostí, která 

ještě vedou k dosažení cíle této ochrany. Toto ORM nevyslyšel a SÚ naši žádost 

o stavební povolení musel zamítnout. Vše tedy stojí a padá na názoru jedné 

pracovnice z NPÚ. Proti zamítnutí se v zákonné lhůtě odvoláme.

Město nyní musí do jednoho měsíce provést záchranné práce, které stanoví 

statik tak, aby se most dále nebortil. Prosím, aby nás někteří „aktivní“ občané 

neudávali, až budeme odbourávat další části mostu, protože to s největší 

pravděpodobností statik nařídí. Počítejme s tím, že pravděpodobně dojde 

k úplnému uzavření mostu.

Nechceme nechat most spadnout, v dané situaci děláme maximum z možného. 

Budeme dál usilovat o opravu historického mostu na most ne na lávku. 

Naše řešení nyní neuspělo na základě názoru jedné pracovnice NPÚ, která si 

nechala zpracovat posudek, který má odborné nedostatky a pravděpodobně 

není zpracován oprávněným statikem pro mostní konstrukce. Město Přibyslav 

chce most opravit do začátku zimy. Nebude naší vinou, když se tak nestane. Město 

má připravené řešení, zná projektovanou cenu díla. V této chvíli můžeme jen 

sanovat havárii. Chci věřit, že NPÚ v Telči svoje stanovisko v dalším řízení 

přehodnotí, uvědomí si, že další zimu neopravený a jen staticky zajištěný most 

nemusí přežít.

Nový zaměstnanec města 
Od 1. 7. 2012 se stal novým zaměstnancem města Přibyslav pan Přemysl Tonar. Panu 

vedoucímu skládky v Ronově nad Sázavou přeji vše dobré v práci pro město Přibyslav.

Přeji krásný měsíc srpen, spokojené dovolené a prázdniny.

Jan Štefáček, starosta
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Léto, čas horka i bouří
Konec června a počátek července byly příznačné nejen horkým počasím, ale i množstvím bouří a přívalových 

srážek. V integrovaných obcích docházelo opakovaně k zaplavování intravilánu našich místních částí přívalovou 

vodou z okolních polí. Je zřejmé, že základem řešení těchto problémů je změna hospodaření na polích, která jsou 

z tohoto pohledu problematická. Po některých jednáních, jež jsme vedli s jednotlivými hospodáři, věřím, že se pokusí 

v ohrožených lokalitách změnit od jara způsob hospodaření tak, aby bylo splavování půdy z těchto polí omezeno. 

Dne 13. července proběhlo v Dolní Jablonné předání staveniště na protipovodňová opatření – protierozní 

a protipovodňový příkop P2 a polní cesta C1, jež bude právě problematiku zaplavování jedné z obcí řešit. 

Tato akce je jedním z výstupů komplexních pozemkových úprav v katastru Dolní Jablonná. Realizovat stavbu 

bude společnost M-Silnice a. s., v případě jakýchkoliv dotazů či připomínek se obracejte na paní Krejčovou, 

referentku OŽP, nebo přímo na mě. Zároveň došlo v minulých dnech ke schválení dotace ze SZIF na cestu 

C4, jež by měla být realizována společně s dalšími cestami v katastrálním území Dolní Jablonná v roce 2013. 

Takto dokončené pozemkové úpravy by měly být značným zlepšením podmínek života a hospodaření alespoň 

v jednom z našich katastrů.

Vlivem přívalových dešťů došlo také k dalšímu poškození mostu v Ronově nad Sázavou. Most bude muset být 

zajištěn proti opakovanému poškození. Faktem ale zůstává, že celou opravu blokuje rozdílný pohled na způsob 

opravy této památky. Pro město je nepřijatelné, aby most sloužil pouze jako lávka pro pěší či přejezd automobilů 

do 5 tun. Je třeba, aby byl opraven do stavu, kdy znovu zpřístupní tuto část Ronova a zemědělských pozemků 

alespoň vozidlům do 22 t. Podotýkám, že i tato oprava by měla plně zachovat jeho historický ráz.

Dne 12. července rozhodlo zastupitelstvo o schválení dodatku smlouvy se společností UNISTAV, a. s. 

V důsledku toho byly znovuobnoveny práce na stavbě základní školy. V nejbližších dnech bude upřesněn 

harmonogram další výstavby.

Zároveň pokračuje rekonstrukce mateřské školy v Tyršově ulici. V této chvíli je zásadním úkolem splnit časový 

harmonogram výstavby. Zařízení, vybavení a organizace provozu na novém pracovišti je plně v kompetenci 

vedení mateřské školy a bude muset být zvládnuto v rychlém sledu po předání stavby.

Přeji vám všem, čtenářům Přibyslavského občasníku, aby zbytek léta proběhl příjemně, pokud možno bez 

velkých bouří či dalších mimořádných událostí. Martin Kamarád
místostarosta města

Z Městského úřadu Přibyslav
Minulý měsíc bylo přibyslavské oddělení Policie ČR 
dvakrát upozorněno našimi občany na tísňovou 
linku na volné pobíhání nebezpečných psů na území 
města. Policie následně upozornila pracovníky MÚ, 
kteří zjistili, že se jednalo o zcela neškodná zvířata, 
která v jednom případě využila otevřené branky 
k procházce po ulici a pak se sama vrátila domů.  
Ve druhém případě šlo o psa, jehož majitel se při 
jeho venčení zapovídal se sousedem a pes si lehl za 
rohem a čekal na svého pána. 

Žádáme proto naše občany, aby kontaktovali 
naše pracovníky (Odbor životního prostředí) 
pouze v případech, kdy je pes agresivní, zjevně vy-
sílený, nemocný nebo se jedná o bezmocné štěně. 
Většina „toulavých“ psů na území našeho města 
bývá totiž místních občanů, mají přibyslavskou psí 
známku a sami si najdou cestu domů. V nezbytných 
případech zajišťujeme odchyt psů prostřednictvím 
pracovníků útulku pro psy v Polné.

Koncem června proběhla jako každoročně při-
byslavská pouť. Za pronájem pozemků a za popla-
tek za užívání veřejného prostranství město letos 
utržilo celkem 284.000 Kč. Děkuji pracovníkům 
městského úřadu a členům fi nančního a kontrol-
ního výboru, kteří se na zdárném průběhu pouti 
podíleli. 

Ing. Josef Moštěk, tajemník MÚ

Odbor výstavby
Provádění archeologických výzkumů. Má-li se 
provádět stavební činnost na území s archeologic-
kými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy 
stavby povinni tento záměr oznámit Archeolo-

gickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné 
organizaci provést na dotčeném území záchranný 
archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická 
osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání 
vznikla nutnost záchranného archeologického vý-
zkumu, hradí náklady záchranného archeologic-
kého výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady 
organizace provádějící archeologický výzkum. 
Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území 
provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohro-
ženo provádění archeologických výzkumů. Archeo-
logický ústav a oprávněné organizace jsou povinny 
před zahájením archeologických výzkumů uzavřít 
dohodu s vlastníkem (správcem, uživatelem) ne-
movitosti, na které se mají archeologické výzkumy 
provádět, o podmínkách archeologických výzkumů 
na nemovitosti. Nedojde-li k dohodě, rozhodne 
krajský úřad o povinnostech vlastníka (správce, 
uživatele) nemovitosti strpět provedení archeo-
logických výzkumů a o podmínkách, za nichž 
archeologické výzkumy mohou být provedeny. 
Za porušení a nedodržení povinností archeologic-
kého výzkumu může obecní úřad obce s rozšíře-
nou působností (MÚ Havlíčkův Brod) uložit fyzické 
osobě pokutu až do výše 2.000.000 Kč. Nejbližší 
kontaktní místo, kde lze zjistit, v jakém území se 
předmětná nemovitost nachází, je příspěvková 
organizace – Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, 
Havlíčkovo náměstí 19, 580 01 Havlíčkův Brod, 
tel. 569429151, email: muzeum@muzeumhb.cz. 
Archeologický nález – je věc (soubor věcí), která je 
dokladem nebo pozůstatkem života člověka a jeho 
činnosti od počátku jeho vývoje do novověku a za-
chovala se zpravidla pod zemí. 

Miloš Šimek, vedoucí OV

Odbor hospodářsko-správní 
Hospodaření města Přibyslav
Rozpočtové příjmy města jsou ke dni 30. 6. 2012 
po rozpočtovém opatření č. 3 ve výši 71.773.954 
a výdaje Kč 66.868.690.

V následující tabulce je uvedeno plnění rozpočtu 
města k 30. 6. 2012 

(v Kč) Rozpočet 
po změnách

Výsledek
od počátku 

roku

% 
plnění

PŘÍJMY 71 773 954 38 366 837 53,5

1. daňové 52 458 171 33 122 795 63,1

2. nedaňové 1 769 970 1 263 263 71,4

3. kapitálové 2 778 532 1 061 094 38,2

4. přijaté 
dotace

14 767 281 2 919 685 19,8

VÝDAJE 66 868 690 22 274 796 33,3

1. běžné 43 857 932 19 963 418 45,5

2. kapitálové 23 010 758 2 311 378 10,0

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. 6. 2012 jsou uvedeny v tabulce na další stra-

ně. 

Pokračování na další straně
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(v Kč) Výnosy Náklady Hospodářský 
výsledek

Lesy 422 731 164 283 258 447

Skládka 6 260 414 3 102 640 3 157 774

Sportovní 
zařízení

393 866 -694 394 560

Správa 
majetku

984 590 452 527 532 064

Kabelová 
televize

2 075 377 945 212 1 130 166

Všeobecná 
správa

45 020 24 592 20 429

Pronájmy 938 066 0 938 066

Celkem 11 120 064 4 688 559 6 431 505

Ing. Zdeňka Teclová, vedoucí OHS

Z činnosti Pečovatelské služby Přibyslav
V období letních prázdnin se snažíme i přes čerpání 
dovolených zachovat provoz Pečovatelské služby 
Přibyslav v plném rozsahu její provozní doby. 

V průběhu měsíce července a následně srpna 
vypomáhají ve Středisku pečovatelské služby Při-
byslav na základě dohody o provedení práce Kate-
řina Křesťanová, studentka Střední odborné školy 
zdravotnické v Havlíčkově Brodě a Marie Málková, 
studentka Vyšší odborné školy pedagogické v Lito-
myšli. Náplní jejich práce je zejména výpomoc pe-
čovatelkám s vyřizováním jednoduchých nákupů 
a pochůzek ve městě, s donáškou nákupů do do-
mácnosti klientů, s rozvozem či donáškou oběda, 
s běžným úklidem a údržbou domácností klientů, 
s mytím a kompletováním termojídlonosičů, s úkli-
dem ve Středisku pečovatelské služby a se spisovou 
dokumentací. Chtěla bych jim za sebe i celý kolek-
tiv pečovatelek poděkovat za zodpovědný přístup, 
se kterým přistupují k plnění povinností, za jejich 
ochotu, trpělivost a vstřícnost při řešení problémů. 

Martina Veselá, DiS., vedoucí PS

Odbor životního prostředí
Zákon o odpadech a jeho dodržování
Odbor životního prostředí Městského úřadu Přiby-
slav již dříve upozorňoval na povinnosti fyzických 
i právnických osob, vyplývající ze zákona o odpa-
dech s tím, že KAŽDÝ musí být schopen prokázat, 
jakým způsobem nakládá s odpady, které vznikají 
z jeho podnikatelské činnosti, nebo i činnosti spo-
jené s rekonstrukcí majetku (rodinných domů). 
Pokud nebude občan nebo podnikatel schopen 
prokázat, jak naložil zákonným způsobem se svými 
odpady, je to porušení zákona o odpadech se všemi 
možnými důsledky (sankce). 

V poslední době se začal kolem kontejnerů na 
tříděný odpad objevovat velký nepořádek. Není to 
způsobeno tím, že fi rma provádějící svoz pro město 
Přibyslav jezdí vyvážet kontejnery v dlouhých inter-
valech, ale neukázněností občanů. Parkují totiž na 
místech u kontejnerů, a brání tak vývozu kontej-
nerů, nebo je jim zatěžko při plném kontejneru své 
odpady odnést do jiného, nenaplněného kontej-
neru. Žádáme občany, aby pomohli zachovat naše 
město čisté a uklizené. 

Ukládání odpadů na skládku Ronov nad Sáza-
vou. Kompostárna Ronov nad Sázavou. 
Sběrný dvůr Ronov nad Sázavou. 
Všechny odpady se ukládají do jednotlivých zaří-
zení města dle platného ceníku města Přibyslav. 
Odpady, které chcete ukládat na skládku, je nutné 
rozdělit na dvě části. Komunální odpad mohou 
občané města Přibyslavi a jeho místních částí uklá-
dat zdarma. Všechny ostatní odpady, které nejsou 
komunální, se ukládají za úhradu dle platného ce-
níku města Přibyslav. Není tedy možné ukládat na 
skládku netříděnou stavební suť nebo skelnou vatu 
či jiné nekomunální odpady zdarma. 

Mgr. Ludmila Řezníčková, vedoucí OŽP

Odbor správy a údržby
Letní dny jsme věnovali údržbě města, a to přede-
vším provádění natěračských prací, jak už venkov-
ních, tak vnitřních prostor. Byla provedena obnova 
nátěru zábradlí před Restaurací U Žižky a zábradlí 
podél komunikace nad vjezdem k hasičské zbroj-
nici v Dobré. Dále budeme pokračovat s obnovou 
zábradlí v obci Poříčí a nátěrem vybavení dětského 
hřiště u MŠ na ulici Tyršova. Proběhlo malování 
vnitřních společných prostor v bytovém domě 
U Lesa čp. 717 a v Ronově nad Sázavou čp. 15. 
Na konání festivalu Šatlava jsme připravili prostor 
v místě bývalých sběrných surovin, kde bylo nutno 
vyčistit prostor – převést uskladněný stavební 
materiál, skácet jeden strom, odstranit starý plot, 
srovnat terén a provést další terénní dokončovací 
práce. Zároveň jsme stihli do termínu konání fes-
tivalu v rámci oprav komunikací dle výběrového 
řízení provést opravu příjezdové komunikace. 
V době, kdy píši tento příspěvek, je v rekonstrukci 
komunikace v obci Utín, dále bude probíhat oprava 
místní komunikace v obcích Ronov nad Sázavou, 
Dobrá a Česká Jablonná. Termín dokončení prací je 
smluvně do 15. 8. 2012. V tomto měsíci po letních 
teplých dnech nás také zastihly i větrné dny s pří-
valovými dešti, které nezůstaly bez následků. Řešili 
jsme nánosy bahna z polí na cyklostezce, dále také 
v obci Keřkov a v České Jablonné, kde problémové 
místo má ve správě Krajská správa a údržba silnic. 
Došlo k poničení střechy a půdních vikýřů na by-
tovém domě U Lesa, odtržení střešní lemovky na 
budově DPS. Služeb Krajské správy a údržby jsme 
využili pro opravu výtluků na Bechyňově náměstí 
a na místní komunikaci v obci Keřkov. Proběhla 
třetí seč zeleně veřejných prostranství. 

Z oblasti bytového hospodářství – probíhají sta-
vební práce na rekonstrukci nebytového prostoru 
ve spodní části budovy čp. 41, byly přiděleny dva 
byty v DPS.

Ing. Ludmila Benešová, vedoucí OSU

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

rozestavěny po dobu tří týdnů v měsíci.

Den Místo přistavení (ulice) Den Místo přistavení (ulice) Den Místo přistavení (ulice)

Pondělí
13.08.

gen. Luži Pondělí
20.08.

Tržiště Pondělí
27.08.

Cihlářská

Úterý
14.08.

Bezručova Úterý
21.08.

Jiráskova Úterý
28.08.

Česká

Středa
15.08.

Hesovská Středa
22.08.

Vyšehrad Středa
29.08.

Nerudova

Čtvrtek
16.08.

Pecháčkova Čtvrtek
23.08.

Příkopy Čtvrtek
30.08.

Niklfeldova

Pátek
17.08.

Žižkova Pátek
24.08.

Na Vyhlídce Pátek
 31.08.

U Koupaliště

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

Měsíc Lokalita Datum
srpen Dobrá   1. 8. – 2. 8. 2012

Dolní Jablonná   4. 8. – 5. 8. 2012

Zahrádky u Aca   6. 8. – 7. 8. 2012

Letiště   8. 8. – 10. 8. 2012

Amerika 11. 8. – 12. 8. 2012

Poříčí    3. 9. – 4. 9. 2012

Ronov nad Sázavou    5. 9. – 7. 9. 2012

Utín    8. 9. – 9. 9. 2012

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

ského úřadu Přibyslav. Mgr. Ludmila Řezníčková, vedoucí OŽP

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

Uzávěrka příštího čísla
20. 8. do 12.00 hod.

Pokračování z Městského úřadu Přibyslav
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47/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravený program veřejného zasedání dne 27. 6. 2012.
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zahájení

48/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav pověřuje pana Josefa Hamerníka, Přibyslav, Nezvalova 644 zastupováním města Přibyslav v Honebním společenstvu Přibyslav.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 07/2012
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zastupitelstvo 
města

49/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav pověřuje pana Martina Kamaráda, Přibyslav, Tyršova 225 zastupováním města Přibyslav v Honebním společenstvu Dobrá.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 07/2012
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

50/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav pověřuje Mgr. Jaromíra Vopršala, Přibyslav, Wolkerova 616 zastupováním města Přibyslav v Honebním společenstvu Dlouhá Ves.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 07/2012
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

51/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav pověřuje pana Martina Kamaráda, Přibyslav, Tyršova 225 zastupováním města Přibyslav v Honebním společenstvu Olešenka - 
Česká Jablonná.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 07/2012
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

52/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav pověřuje pana Martina Kamaráda, Přibyslav, Tyršova 225 zastupováním města Přibyslav v Honebním společenstvu Modlíkov.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 07/2012
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

53/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav pověřuje pana Martina Kamaráda, místostarostu města Přibyslav, zastupováním města Přibyslav v záležitostech pořízení změny 
č. 1 Územního plánu Přibyslav. Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 07/2012
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

54/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje Pravidla pro udělování Ceny města Přibyslav.
Odpovědnost: Martin Kamarád
Termín: 07/2012
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

55/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav zřizuje Výbor pro Cenu města Přibyslav a stanovuje počet členů výboru na 15.
Odpovědnost: Martin Kamarád
Termín: 07/2012
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

56/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav volí předsedou Výboru pro Cenu města Přibyslav Mgr. Jana Štefáčka.
Odpovědnost: Martin Kamarád
Termín: 07/2012
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

57/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav volí členy Výboru pro Cenu města Přibyslav: Mgr. Otu Bence, Josefa Hamerníka, Václava Henzla, Ing. Ladislava Hladíka, Ing. Libora 
Joukla, Martina Kamaráda, Ing. Marii Křesťanovou, Mgr. Zdenu Neumannovou, Michaela Omese, Josefa Pelikána, Jaroslava Sedláka, Mgr. Annu Šnýdlovou, 
Ing. Jana Thomayera, Mgr. Jaromíra Vopršala.
Odpovědnost: Martin Kamarád
Termín: 07/2012
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

58/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě darovací mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČ 00268097 a Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ 70890749 na část pozemku parc. č. 1713/1 o výměře cca 17 m2.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 06/2012
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, proti 1, zdržel se 1.

Smlouva

59/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje kupní smlouvu na prodej části pozemku parc. č. 981/94 o výměře 738 m2 v k. ú. Přibyslav manželům Bohuslavu 
Augustinovi a Janě Augustinové, Přibyslav, Husova 306 za kupní cenu 332.100 Kč. Záměr obce byl vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů. Náklady spojené 
s prodejem, kromě daně z převodu nemovitostí, hradí kupující. Pokud tato smlouva nebude uzavřena do dvou měsíců od 27. 6. 2012, má město Přibyslav právo 
od jejího uzavření odstoupit, čímž toto usnesení pozbývá platnosti.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 27. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Prodej

60/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej pozemků parc. č. 1734/3 o výměře 142 m2 a parc. č. 1734/8 o výměře 63 m2 v k. ú. Přibyslav společnosti TPK, 
spol. s r. o., Hodonín, Velkomoravská 2714/28, IČ 44965117 za kupní cenu 14.350 Kč. Náklady spojené s prodejem, kromě daně z převodu nemovitostí, hradí 
kupující. Pokud příslušná smlouva nebude uzavřena do šesti měsíců od 27. 6. 2012, má město Přibyslav právo od jejího uzavření odstoupit, čímž toto usnesení 
pozbývá platnosti. 
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 27. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

61/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků 4/2 o výměře 270 m2, parc. č. 147/1  o výměře 202 m2 a parc. č. 147/3 
o výměře 103 m2 v k. ú. Poříčí u Přibyslavi z vlastnictví České republiky - Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města Přibyslav.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 07/2012
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Převod

62/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc. č. 372/3 o výměře 97 m2  v k. ú. Dolní Jablonná z vlastnictví České 
republiky - Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města Přibyslav.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 07/2012
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

63/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje darovací smlouvu, kterou město Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 daruje Kraji Vysočina, 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ 70890749 pozemek parc. č. 234/4 o výměře 66 m2 v k. ú. Přibyslav, oddělený od pozemků parc. č. 222/9 a 234/3 geometrickým 
plánem č. 1404-75/2011 vyhotoveným fi rmou Václav Hodač s. r. o., Chrudim, Novoměstská 626. Náklady spojené s darováním hradí Kraj Vysočina.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 08/2012
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Darování

Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne 27. 6. 2012

Pokračování tabulky na další straně
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64/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje darovací smlouvu, kterou město Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav daruje Kraji Vysočina, Žižkova 57, 
587 33 Jihlava, IČ 70890749 pozemky parc. č. 1660/9 o výměře 4 m2, parc. č. 1660/15 o výměře 17 m2 a parc. č. 1713/69 o výměře 87 m2 v k. ú. Přibyslav. 
Náklady spojené s darováním hradí Kraj Vysočina.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 08/2012
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

65/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje darovací smlouvu, kterou pan Petr Křesťan, Přibyslav, U Lesa 717 daruje městu Přibyslav pozemek parc. č. 1660/13 
o výměře 3 m2 v k. ú. Přibyslav. Náklady spojené s darováním hradí město Přibyslav.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 08/2012
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

66/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 1796/2 o výměře 32 m2, části pozemku parc. č. 1796/11 o výměře 97 m2 a části 
pozemku parc. č. 1796/12 o výměře 33 m2 v k. ú. Přibyslav a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 07/2012
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Záměr

67/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr směny pozemků parc. č. 259/4 o výměře 1149 m2, parc. č. 256 o výměře 176 m2, parc. č. 253 o výměře 3105 m2 
v k. ú. Račín u Polničky, parc. č. 471/2 o výměře 231 m2 v k. ú. Staré Ransko, parc. č. 1759 o výměře 235 m2 v k. ú. Krucemburk, parc. č. 733/22 o výměře 654 m2 
v k. ú. Hodíškov, parc. č. 1670 o výměře 1366 m2, parc. č. 1580/4 o výměře 94 m2,  parc. č. 1580/5 o výměře 163 m2 v k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou, 
parc. č. 2282/7 o výměře 4487 m2, parc. č. 2282/11 o výměře 19 m2 a parc. č. 256 o výměře 626 m2 v k. ú. Jámy, a to ideálních 88/710 celku a rozhoduje záměr 
obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 07/2012
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

68/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav zrušuje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní 
videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 27. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Obecní 
legislativa

69/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravené rozpočtové opatření č. 3/2012 k rozpočtu města Přibyslav na rok 2012.
Příloha: Rozpočtové opatření č. 3/2012
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 06/2012
Usnesení bylo přijato 10 hlasy, proti 0, zdržel se 3.

Rozpočet města

Příjmy
Paragraf/ 
položka

Název položky, popis změny (uvedené položky nejsou 
závazným ukazatelem)

změna příjmů 
v Kč +navýšení                                 
-ponížení

0000/1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 10 471,00

 příjem z poplatku za odnětí pozemků plnění 
funkcí lesa

10,5 tis.Kč  

0000/1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj -200 000,00

 úprava podle skutečného plnění -200,0 tis.Kč  

0000/1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 300 000,00

 úprava podle skutečného plnění 300,0 tis.Kč  

0000/4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR 70 000,00

 dotace MF na částečné pokrytí nákladů 
spojených se zavedením PAP

70,0 tis.Kč  

0000/4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 445 000,00

 dotace Úřad práce - vytvoření prac. příležitostí 
v rámci veřejně prosp. prací

40,0 tis.Kč  

 dotace Ministerstva vnitra - integrace 
přesídlenců z Barmy

400,0 tis.Kč  

 dotace Ministerstva kultury - Knihovna 21. 
století

5,0 tis.Kč  

0000/4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 147 660,00
 fi nanční dar Kraje Vysočina - podpora zájm. a 

sport. aktivit dětí a mládeže
87,2 tis.Kč  

 dotace Kraje Vysočina - pečovatelská služba 60,5 tis.Kč  
2169/ Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 19 000,00

 poplatky - stavební úřad 19,0 tis.Kč  
3743/ Rekultivace půdy v důsledku těžební a důlní činnosti, po 

skládkách odpadů apod.
1 600,00

 úhrada z dobývacího prostoru za rok 2012 1,6 tis.Kč  
5512/ Požární ochrana - dobrovolná část 185 000,00
 prodej cisternové automobilové stříkačky 

TATRA 148 CAS 32
185,0 tis.Kč  

6112/ Zastupitelstva obcí 13 370,00
 úprava podle skutečného plnění 13,4 tis.Kč  
6171/ Činnost místní správy 60 000,00
 úprava podle skutečného plnění 60,0 tis.Kč  

změna příjmů 1 052 101,00

Pokračování Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne 27. 6. 2012

Výdaje
Paragraf/ 
položka

Název položky, popis změny (uvedené položky nejsou 
závazným ukazatelem)

změna výdajů 
v Kč +navýšení                                 
-ponížení

2212/ Silnice 454 000,00
 projektová dokumentace rozšíření 

komunikace u Culků
54,0 tis.Kč  

 dotace Ministerstva vnitra na přesídlence z 
Barmy - rozvoj infrastruktury obce 

400,0 tis.Kč  

2229/ Ostatní záležitosti v silniční dopravě 89 000,00
 dopravní značení na cyklostezku 9,0 tis.kč  

 radar Keřkov 60,0 tis.Kč  

 projektová dokumentace přechody pro chodce 20,0 tis.Kč  

3111 Předškolní zařízení 500 000,00
 vybavení MŠ a zahrady 500,0 tis.Kč  
3314/ Činnosti knihovnické 5 000,00
 dotace Ministerstva kultury - Knihovna 21. stol. 5,0 tis.Kč  
3322/ Zachování a obnova kulturních památek   38 000,00
 projekt na regeneraci historického mostu v 

Ronově nad Sázavou
38,0 tis.Kč  

3341/ Rozhlas a televize  67 000,00
 oprava rozhlasu 67,0 tis.Kč  
3399/ Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 120 000,00
 dary - vítání občánků 120,0 tis.Kč  
3421/ Využití volného času dětí a mládeže 87 160,00
 fi nanční dar Kraje Vysočina 87,2 tis.Kč  
3639/ Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 30 000,00
 dotace Úřad práce - vytvoření prac. příležitostí 

v rámci veřejně prosp. prací
30,0 tis.Kč  

4351/ Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora 
samostatného bydlení

-276 500,00

 dotace kraje Vysočina 60,5 tis.Kč  
 převod z nespecifi kované rezervy -337,0 tis.Kč  
5512/ Požární ochrana - dobrovolná část 185 000,00
 pohonná jednotka vyprošťovacího zařízení 150,0 tis.Kč  
 oprava vodoinstalace 35,0 tis.Kč  
6171/ Činnost místní správy 320 000,00
 fi nanční spoluúčast Aeroklubu Přibyslav 250,0 tis.Kč  

 dotace MF na částečné pokrytí nákladů 
spojených se zavedením PAP

70,0 tis.Kč  

6409/ Ostatní činnosti jinde nezařazené -566 559,00
 snížení kapitálové rezervy -566,6 tis.Kč  

změna výdajů 1 052 101,00

Upravené rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu města Přibyslav na rok 2012

Mgr. Jan Štefáček, starosta Martin Kamarád, místostarosta
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Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne 12. 7. 2012
70/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje program veřejného zasedání dne 12. 7. 2012.

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

71/2012 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav souhlasí s podepsáním dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 
102080_U.4180_01_2011 na veřejnou zakázku „Rekonstrukce a dostavba ZŠ Přibyslav“ mezi 
městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a fi rmou UNISTAV, 
a. s., Brno, Příkop 838/6, PSČ 604 33, IČ 00531766.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 07/2012
Usnesení bylo přijato 10 hlasy, proti 3, zdržel se 0.

Smlouva

112/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí jednorázových fi nančních příspěvků na návrh 
Komise sociální a zdravotní Rady města Přibyslav dle neveřejné přílohy k jednání.
Odpovědnost: Ing. Marie Málková, Jarmila Málková.
Termín: 07/2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Komise rady 
města

113/2012 RM Rada města Přibyslav souhlasí se zadáním výběrového řízení na akci „Pasportizace kanalizace 
v místní části Hřiště a návrh úpravy vodních poměrů“.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 08/2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Výběrové 
řízení

114/2012 RM Rada města Přibyslav souhlasí se zadáním výběrového řízení na akci „Oprava boční strany 
rybníka v k. ú. Dobrá, par. č. 119/13 (Keřkov)“.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 07/2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

115/2012 RM Rada města Přibyslav souhlasí se zadáním výběrového řízení na akci „Zpracování změny číslo 1 
Územního plánu Přibyslav“.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 08/2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

116/2012 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat, na základě výběrového řízení, fi rmu KB Stavební 
s. r. o., Jamborova 800, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 29208181 jako zhotovitele zakázky 
„Vypracování provozních řádů zařízení na nakládání s odpady – skládky, kompostárny a sběrného 
dvora Ronov nad Sázavou“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo. Nabídková cena je 60.000.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 07/2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

117/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodavatele akce „Úpravy 
přechodů pro chodce v Přibyslavi na komunikacích I/19 a II/350“.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 08/2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

118/2012 RM Rada města Přibyslav souhlasí se zadáním výběrového řízení na vypracování projektové 
dokumentace pro stavební řízení a vlastní realizaci stavby „Infrastruktura Keřkov“.
Odpovědnost: Martin Kamarád, Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

119/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje rozsah návrhu dodatku smlouvy o dílo na monitoring 
skládky odpadů v Ronově nad Sázavou mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a společností ENVIREX, spol. s r. o., Petrovická 861, Nové 
Město na Moravě, IČ 47914700 u a rozhoduje uzavřít s výše uvedenou fi rmou dodatek 
smlouvy o dílo dle návrhu. Cena na rok 2012 je 298.500 Kč bez DPH.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 07/2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Smlouva

120/2012 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vzít zpět návrh města Přibyslav na vklad vlastnického 
práva ze dne 18. 6. 2012 ve věci kupní smlouvy vedené na Katastrálním pracovišti Českého 
úřadu zeměměřického a katastrálního v Havlíčkově Brodě pod sp. zn. V 2535/2012-601.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 07/2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

121/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje nájemní smlouvu na pronájem budovy „Starého špitálu“ 
v ulici Vyšehrad 271 v Přibyslavi, Kulturně vzdělávacímu centru Harmonie, Tyršova 736, 
Přibyslav, IČ 26614774.
Odpovědnost: Bc. Hana Pelikánová
Termín: 07/2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Pronájem

122/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 4 k nájemní smlouvě, kterou uzavřelo 
město  Přibyslav s paní Hanou Bergrovou na byt č. 5 v domě Tržiště 241 Přibyslav, kterým 
se upravuje doba trvání nájmu od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2014.
Odpovědnost: Bc. Hana Pelikánová
Termín: 08/2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

123/2012 RM Rada města Přibyslav souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 1, Tržiště 241, Přibyslav, 
uzavřené dne 30. 9. 2011 s panem Janem Kubrychtem, dohodou ke dni 30. 6. 2012.
Odpovědnost: Bc. Hana Pelikánová
Termín: 07/2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

F O T O RU B R I K A:
Léto v Přibyslavi

 Léto pouťové

 Léto pouťové

 Škody po bouřkách (na hřbitově)

 Výstavba bioplynové stanice

Mgr. Jan Štefáček, starosta Martin Kamarád, místostarosta

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 12. 7. 2012

Pokračování tabulky na další straně
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Mateřská škola        

„...jede, jede vláček, prázdninový vláček...,“  zpívají 

děti ve školce a my vzpomínáme, co jsme spolu v 

posledních měsících prožili.

Mezi větší akce patřil v červnu Den dětí, který, ve 

spolupráci s námi, uspořádala Rada rodičů na školní 

zahradě. Také proběhlo mnoho dalších menších akcí i 

ve spolupráci s rodiči, s veřejností (např. besídky pro 

maminky, vystoupení v KD, na zámku vítání občánků, 

divadla v MŠ, ŠD, třídní výlety, spaní v MŠ, loučení 

s předškoláky atd.).

V měsíci dubnu proběhl zápis do naší mateřské 

školy. Celkem bylo zapsáno 63 dětí, z toho 61 přijato. 

I nadále pokračují práce v MŠ Tyršova, kde bude 

otevřena 1 třída pro 24 dětí.

  P O Z V Á N K A
Ve čtvrtek 30. 8. 2012 v 15 hodin se v Mateřské škole 
Přibyslav uskuteční informativní schůzka pro rodiče.

Srdečně Vás zve kolektiv učitelek MŠ.

124/2012 RM Rada města Přibyslav souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 4, Tržiště 240, Přibyslav, 
uzavřené dne 4. 10. 2010 s panem Václavem Švecem, dohodou ke dni 31. 7. 2012.
Odpovědnost: Bc. Hana Pelikánová
Termín: 07/2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

125/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje výpůjčku části pozemku parc. č. 44/4  o výměře cca 520 m2 
v k. ú. Utín panu Pavlu Houfkovi, Přibyslav, Utín 6 od 16. 7. 2012 ve večerních a nočních 
hodinách za účelem spásání travního porostu ovcemi. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 07/2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

126/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 108 v domě s pečovatelskou službou 
Přibyslav, Tržiště 251 panu Václavu Augustinovi, bytem Ronov nad Sázavou 14, Přibyslav. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
Odpovědnost: Bc. Hana Pelikánová
Termín: 07/2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Přidělení

127/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 4 v domě s pečovatelskou službou Přibyslav, 
Tržiště 240 paní Marii Jonášové, bytem Bechyňovo náměstí 62, Přibyslav. Nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou.
Odpovědnost: Bc. Hana Pelikánová
Termín: 07/2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

128/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o prodeji traktoru značky Zetor 5245, inv. č. 30023 
mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a panem 
Jaromírem Jouklem, Žižkovo Pole 22, 582 22 Přibyslav. Kupní cena je 191.500 Kč.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová, Ing. Zdena Teclová
Termín: 07/2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Prodej

129/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o prodeji cisternové automobilové stříkačky CAS 32 TATRA 
148, inv. č. 60068 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 
a obcí Šlapanov, Šlapanov 40, 582 51 Šlapanov, IČ 00268348. Kupní cena je 185.000 Kč.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk, Miroslav Fišar, Ivo Šimanovský, Ing. Zdena Teclová
Termín: 07/2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

130/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje mimořádné odměny za 1. pololetí 2012 řediteli Základní školy 
Přibyslav Mgr. Luďku Ježkovi, ředitelce Mateřské školy Přibyslav paní Miloslavě Pospíchalové, 
ředitelce Kulturního zařízení města Přibyslav paní Zdeňce Valnerové, řediteli Sportovního 
zařízení města Přibyslav, s. r. o. panu Zdeňku Matějkovi, veliteli JPO II panu Miroslavu Fišarovi 
a správci městských lesů panu Josefu Hamerníkovi ve výši dle neveřejné přílohy k jednání.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 15. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Příspěvkové 
organizace

131/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje uvolnění fi nanční částky 300.000 Kč z investičního fondu 
Mateřské školy Přibyslav za účelem částečné výměny oken v původní budově Mateřské školy 
Bezručova 683.
Odpovědnost: Miloslava Pospíchalová
Termín: 12/2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Mateřská 
škola

132/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje uvolnění fi nanční částky 600.000 Kč z rezervního fondu 
Mateřské školy Přibyslav za účelem vybavení pracoviště Mateřské školy v Tyršově ulici.
Odpovědnost: Miloslava Pospíchalová
Termín: 12/2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

133/2012 RM Rada města Přibyslav souhlasí s přijetím 5 pracovníků na veřejně prospěšné práce na měsíc září 2012.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 08/2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Různé

Mgr. Jan Štefáček, starosta

Mgr. Jan Štefáček, starosta

Martin Kamarád, místostarosta

Martin Kamarád, místostarosta

Pokračování Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 12. 7. 2012 PRAVIDLA PRO UDĚLOVÁNÍ 
CENY MĚSTA PŘIBYSLAV

I. Obecná ustanovení
1. Cenu města uděluje každoročně město Přibyslav v sou-

ladu s § 36 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích za 
výraznou aktivitu, mimořádný počin nebo dílo, přiná-
šející prospěch občanům i samotnému městu Přibyslav 
ve všech oblastech společenského života města, jež vý-
znamně přispěly k rozvoji a šíření dobrého jména města 
Přibyslav. Cenu města uděluje město Přibyslav například 
v oblasti ekonomické, ekologické, kulturní, publicistické, 
společenské, sportovní, technické, umělecké, vědecké, 
veřejně prospěšné, vzdělávací a dalších.

2. Cena města se uděluje jak za celoživotní přínos, tak za 
výraznou činnost oblastech uvedených v odst. 1 v roce 
předcházejícím udělení ceny.

3. Cena města je udělována maximálně jedenkrát ročně 
a může být udělena v několika oblastech.

4. Cena města nemusí být udělena každoročně.
5. Na Cenu města není právní nárok.

II. Nominovaní kandidáti
1. Cena města může být udělena jednotlivci i kolektivu, 

fyzické i právnické osobě.
2. Cena města může být udělena jednotlivci in memoriam.
3. Z nominací jsou vyloučeni členové zastupitelstva města, 

dále pak zaměstnanci města a městem řízených, nebo 
ovládaných subjektů za činnost, kterou vykonávají v rám-
ci svých pracovních povinností.

4. Cena města nemůže být udělena osobě či kolektivu 
za stejnou činnost, za kterou již stejné ocenění získal.

III. Postup při nominaci na udělení Ceny města
1. Nominaci na udělení Ceny města mohou podávat jednot-

livci, kolektivy, jakákoliv fyzická či právnická osoba.
2. Nominace se podávají Výboru pro Cenu města Přibyslav 

prostřednictvím tajemníka MÚ Přibyslav.
3. Všechny nominace na udělení Ceny města musí být doru-

čeny městu Přibyslav (tajemníkovi) nejpozději do 31. 1. 
roku následujícího za rokem, za který má být Cena města 
udělena.

4. Nominace se podává písemně, případně elektronickou 
poštou.

5. Každý kandidát na udělení Ceny města musí být navržen 
samostatnou nominací.

6. Počet nominací jednoho kandidáta není pro udělení Ceny 
města rozhodující.

7. Informace o podaných nominacích se veřejnosti nesdělují.

IV. Náležitosti nominace
1. Nominace na udělení Ceny města musí obsahovat povin-

né údaje: 
a) jméno a adresu nominovaného kandidáta,
b) zdůvodnění předkládaného návrhu,
c) jméno a adresu navrhovatele.

2. Nominace, která neobsahuje náležitosti uvedené v odst. 1, 
bude považována za neplatnou a bude z dalšího projed-
návání vyřazena.

3.  Za správnost údajů odpovídá navrhovatel.

V. Postup při posouzení nominací a rozhodnutí o udě-
lení Ceny města
1. Z došlých nominací provede Výbor pro Cenu města Při-

byslav návrh kandidáta či kandidátů, které spolu se se-
znamem všech nominovaných osob předloží ke konečné-
mu rozhodnutí ve smyslu zákona o obcích Zastupitelstvu 
města Přibyslav.

2. Zastupitelstvo města Přibyslav rozhodne na svém zasedání 
usnesením o udělení Ceny města v souladu s § 84 odst. 2, 
písm. s) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

3. Cena města je předávána veřejně a slavnostním způso-
bem. O termínu a okolnostech předání Ceny města roz-
hodne starosta města.

VI. Závěrečná ustanovení
1.  Tajemník MÚ Přibyslav zveřejňuje informace a termíny tý-

kající se udělení Ceny města prostřednictvím sdělovacích 
prostředků. 

2.  Tato pravidla schválilo Zastupitelstvem města Přibyslav 
usnesením číslo 54/2012 ZM ze dne 27. 6. 2012.

V Přibyslavi dne 27. 6. 2012.

Chtěli bychom popřát všem předškolákům, kteří se 

s námi začátkem prázdnin rozloučili, šťastné vykročení 

„pravou nohou“ do 1. třídy ZŠ.

Poděkování také patří všem, kteří se podíleli na 

spolupráci s námi v letošním školním roce 2011–2012.

Přejeme dětem krásný a prosluněný zbytek léta 

plný zážitků.

Doufáme, že se ve zdraví zase sejdeme v září. 

všichni zaměstnanci MŠ Přibyslav
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Měsíc červen byl velice nabitý akcemi a jejich 

přípravou (i proto jsem z časových a technických 

důvodů  nebyla schopna stihnout termín uzávěrky 

červnového občasníku).

Dne 13. 6. 2012 jsme se vydali na výlet do Jihlavy 

s kroužkem „červenokřižáčků“. Děti tento výlet měly 

za odměnu, jak celičký rok poctivě pracovaly, učily 

se a pomáhaly v doprovodných akcích. Ve Vodním 

ráji byla domluvena lekce první pomoci, a to jak 

správně vytáhnout tonoucího z vody. Plavčíci 

Mácová Ludmila a Novotný Dušan velice ochotně 

a srozumitelně předvedli správný postup, pak 

jednotlivě s každým dítkem tento postup pilovali. 

Patří jim náš velký dík a obdiv. Děti pak měly dvě 

hodinky „na vyblbnutí“ na tobogánu, vířivkách, 

divoké řece apod. Jelikož byl bazén hojně využit 

dalšími zájemci o plavání, chtěla bych jen uvést, 

jak jsou naše děti ohleduplné, slušně vychované 

a tolerantní. Byla radost je „hlídat“.

Po Vodním ráji následovala exkurze do Rádia 

Vysočina – některé děti tyto prostory znaly již 

z loňského příměstského tábora, ale máme mnoho 

nových členů či dítek, kteří na táboře nebyli, takže i 

oni měli šanci mrknout, jak to tam u nich chodí…

...a hurá domů – ještě na děti čekala odměna za 

to, jak vzorně se chovaly – zmrzlina.

Děkuji dospělému dozoru Míše, Davidovi 

a Kristýně, kteří mi pomáhali bedlivě sledovat ty 

naše „rochňálky“ v bazénu. Počasí předpovídalo 

deštivo již od rána – nám bylo přáno a zmokli jsme 

až při odchodu k domovu.

Svaz postižených civilizačními chorobami, 

základní organizace Přibyslav

ve spolupráci se SZM Přibyslav

zve své členy na

RELAXAČNÍ CVIČENÍ 
V BAZÉNU
každé úterý od 19.00 do 20.00 hod. 
Městské koupaliště 
v Přibyslavi

Spolky

Místní skupina Českého červeného kříže v Přibyslavi
Dne 23. 6. 2012 se konal druhým rokem projekt 

„Bezpečné prázdniny“. Je to akce MS ČČK Přibyslav 

a ZŠ Přibyslav, kde žáci z 8. a 9. tříd vytvoří 

stanoviště s určitým tématem pro žáky z nižších 

ročníků. Letošní rok byl obměněn o spoluúčast 

Integrovaného záchranného systému – IZS. 

Spolupracovali s námi místní hasiči, záchranáři 

i policie. Moc jim děkujeme za čas a prostor, 

který této akci věnovali. Bylo to velice zajímavé 

a poučné. Celkem bylo 7 stanovišť – tři vyplňoval 

IZS a na zbylých čtyřech byli právě žáci z 8. a 9. tříd. 

Tématem bylo jízdní kolo + kolečkové brusle, jejich 

správné vybavení, bezpečnostní prvky apod. Dále 

byla připravena obvazová technika – obvazování 

pomocí trojcípých šátků a ošetření řezné rány na 

ruce či na noze tlakovým obvazem. Na dalším 

stanovišti museli všichni zvládnout základy 

resuscitace a polohování a poslední stanoviště bylo 

zaměřeno na prevenci a správné chování.

Žáci v roli učitelů na jednotlivých stanovištích 

předvedli vynikající výkony (někdo samozřejmě 

více, někdo méně – ale snažili se všichni). Takže 

i jim patří velké díky. 

O prázdninách si kroužek „červenokřižáčků“ dá 

také volno. Celičký červenec je naplno věnován 

přípravám na druhý ročník příměstského tábora a je 

zaměřen na výuku první pomoci, pohybové aktivity 

a zdravý životní styl. Pro děti je připraven bohatý 

program, výlet a spousty zajímavostí. Tak jen ještě 

aby nám počasí bylo nakloněno a nemuseli jsme 

pobývat většinu času ve vnitřních prostorách.

Za MSČČK Ilona Loužecká

 Lekce první pomoci v podání plavčíků z Vodního ráje

 Děti na návštěvě v Rádiu Vysočina

 Akce pro děti„Bezpečné prázdniny“ 
organizovaná složkami Integrovaného záchr. systému

PODZIMNÍ 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. Jestli nám bude léto příznivě 

nakloněno, měli bychom se sejít v měsíci 

srpnu každé úterý v 19.00 hodin na městském 

koupališti. Aktuality, které se týkají naší 

činnosti, najdete v naší vývěsce pod Restaurací 

U KUBÍNŮ. Přejeme všem hezký zbytek léta. 

Věra Schusterová, 
předsedkyně SPCCH ZO Přibyslav    
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Kraj Vysočina nabízí 
přes tisíc kulturních 
památek
Vážení spoluobčané, dovolte mi, 
abych Vás v příjemných letních mě-
sících pozval na návštěvu kulturních 
památek, které Vám Kraj Vysočina 
nabízí. Už při prvním pohledu do 
turistické mapy Vysočiny je zřejmé, 
že co do počtu památek všeho druhu 
je náš region jeden z nejbohatších. 
V Kraji Vysočina se nachází neuvěři-
telných 1253 zajímavostí. Věřím, že 
z široké nabídky historických měst-
ských center, starobylých hradů, ma-
jestátních zámků nebo i z přírodních 
památek si každý z Vás určitě podle 
svých zájmů vybere a stanoví památ-
ku za cíl rodinného výletu. 

Mezi klenoty kulturního dědictví v Kraji Vysočina 

patří město Telč, židovská čtvrť v Třebíči a kostel sv. 

Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad 

Sázavou. Významnost a krásu těchto památek do-

kládá i jejich zápis do Seznamu světového kulturní-

ho dědictví UNESCO. Patří tak mezi dvanáct skvos-

tů na tomto listu v České republice. Za zvýšenou 

pozornost na Vysočině stojí nespočet honosných 

zámeckých sídel. Mezi nejatraktivnější patří napří-

klad Zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou, který se 

řadí k nejrozlehlejším panstvím z 18. století nejen 

v České republice, ale i v Evropě. V tamějších upra-

vovaných několikahektarových zahradách najdou 

návštěvníci klid a možnost odpočinku. Příznivci 

vážné hudby pak mohou v místním parku každo-

ročně navštěvovat celosvětově známý Mezinárod-

ní hudební festival Petra Dvorského. Z přírodních 

památek stojí za zmínku chráněné krajinné oblasti 

– Železné hory a Žďárské vrchy, které nabízejí pří-

rodní scenérie a mnohakilometrové trasy jak pro 

turisty, tak i pro cyklisty. Součástí Železných hor je 

přírodní rezervace Údolí Doubravky. Řeka Doub-

ravka vytvořila za mnoho let ve svém řečišti nebý-

valé útvary, jako je soustava skalních věží a vodních 

hrnců, skalnaté moře nebo vodopád. 

Pro milovníky památek a zajímavostí všeho dru-

hu je k dispozici internetový portál www.dedic-
tvivysociny.cz. Na této adrese zřizované Krajem 

Vysočina jsou sdružena a plně k dispozici veškerá 

data o hradech, zámcích, lidové a městské archi-

tektuře, rozhlednách a vyhlídkových místech, ale 

i o příjemných parcích či místech pro odpočinek. 

S přáním poklidného léta

Ing. Tomáš Škaryd
radní Kraje Vysočina pro oblast kultury 

a cestovního ruchu

Tomáš Škaryd: 

Premiérovi Petru Nečasovi jsem zaslal dopis, kde 

jsem se ohradil proti současným krokům vlády 

vedoucím ke zvyšující se nezaměstnanosti na 

Havlíčkobrodsku a Chrudimsku. Vláda by měla 

podporovat chudší regiony a investovat zde peníze 

např. do infrastruktury, která by zlepšila dopravu a 

přilákala investory s pracovními místy. Nesmyslná 

vládní opatření znamenají převádění fi nančních 

povinností na kraje a obce, které je musí hradit 

z vlastních příjmů. Peníze poté chybí na rozvojové 

investice, které zajišťují pracovní místa pro naše 

obyvatele. Premiéra jsem upozornil na nepříznivou 

situaci, která v našem kraji může přerůst do vysoké 

nezaměstnanosti a nárůstu počtu obyvatel na 

hranici chudoby. Daňové reformy se vládě vymykají, 

mají opačný efekt a jsou naprosto nepřijatelné.

Ing. Tomáš Škaryd

Vládní reformy berou 
lidem práci
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Generace dnešních dětí nečte ani zdaleka tolik, 
jako jejich rodiče. To dobře ví každý, kdo s dětmi 
alespoň občas tráví chvilku času.

A také nejspíš ví, že to není proto, že by se děti 
snad už nechtěly vydávat na dobrodružné výlety do 
světa pohádek a fantazie. Důvod spočívá v tom, že 
čtení knížek dostalo tvrdou konkurenci.

Kromě televize musí děti odolávat mnohem 
silnějším lákadlům. Počítačovým hrám s působivými 
vizuálními efekty, zábavním serverům a ve vyšším 
školním věku také osamělé společenské konver-
zaci na ICQ, Facebooku a jiných komunikačních 
kanálech.

Zábava na počítači není samozřejmě sama 
o sobě špatná, může být i poučná a přínosná. 
Přesto psané slovo má pro rozvoj dětské osobnosti 
dle mého názoru nenahraditelný význam.

Probouzí fantazii, samotný základ tvůrčího po-
tenciálu člověka. A dětská fantazie potřebuje živnou 
půdu, ze které by rostla. Tedy psané/čtené slovo. 
Pokud dítěti předložíme „hotový“, do všech detailů 
počítačově animovaný svět, nemá jeho vlastní 
fantazie co dotvářet a dokreslovat. Dítě se stává 
prostým konzumentem, nemůže být spolutvůrcem 
nového světa.

Navíc děti, které málo čtou, také hůře rozumí 
psanému textu. Dalším důsledkem jsou ochuzené 
vyjadřovací schopnosti. Děti jednoduše znají 
méně slov, nedokáží se jasně, srozumitelně, rychle 
vyjádřit.

KNIHY / ČTENÍ NAD ZLATO
Jaká je vlastně současná situace v dětském 

čtenářství? Souhlasíte se mnou, že nad čtení není? 
Mají dětské knihy podle vašeho názoru ve světě 
elektronických médií šanci na přežití? Co si o 
knížkách myslí vaše děti? Dostanou od vás někdy 
nějakou knihu dárkem?

Je snadné vybrat dobrou dětskou knihu? Jak to 
děláte? Podle čeho vybíráte? Od koho si necháte 
poradit? Kde hledáte informace o dětských 
knížkách? Co čtou vaše děti? Jaká budoucnost čeká 
české knihy?

Já si myslím, že ani v moderním multimediálním 
světě neztrácí papírová kniha své místo. A dětská 
kniha už vůbec ne. Fantazie, ani myšlení prostě 
zastarat nemůže.

Ráda bych se dozvěděla, kolik rodičů stále drží 
palce papírovým knihám. Přijďte se svým dítkem 
po prázdninách, a nebo již nyní (máme otevřeno 
stejně jako ve školním roce, vyjma soboty, kdy je 
zavřeno) do knihovny, pohrajte si spolu v našem 
dětském oddělení, společně mu pomůžeme vybrat 
vhodnou knížku pro jeho věkovou skupinu a dle 
jeho konkrétního zájmu! Budu se na Vás těšit a již 
jsem zvědavá, kolik z Vás této nabídky využije.

A nyní 3 nové přírůstky v dětském 
oddělení
� Pro nejmenší čtenáře, spíše posluchače 
zde máme novou knihu  roztomilých a veselých 
básniček, od Marka Staška, kterou doprovodil 

příjemnými ilustracemi Jaromír F. Palme. Jmenuje 
se Převelice, převelice a zde je alespoň jedna 
krátká úsměvná básnička:

„ Ježek k svátku dostal hřeben,
k narozeninám pak ještě jeden.
Řek svý ženě: „Copak tě to napadlo, teďka 

jsem chtěl zrcadlo!“

� Pro starší děti, které již dokáží knihu přečíst 
bez pomoci dospěláka, zde máme knížku Lukášův 
dračí kamarád, od Patricie Schröderové. Kniha je 
psána velkými písmeny, líčí nám napínavý a vtipný 
příběh, je doplněna o pěkné ilustrace.

Je to kniha obzvláště vhodná pro společné 
čtení dětí a rodičů.

� Třetí přírůstek se jmenuje Neříkejte mi Izmael 
od Michaela Gerarda Bauera. Je určena starším 
dětem, v Austrálii byla zvolena jako nejoblíbenější 
knihou pro mládež.

Krátký úryvek:
„ Je mi čtrnáct a trpím syndromem Izmaela Le-

seura. Nedá se to vyléčit. Nepřeháním, fakt. Ani 
trochu. Syndrom Izmaela Leseura dokáže změnit 
jinak normálního člověka v hromádku neštěstí, 
co na neomezené škále debility dosáhne hodnotu 
devět celých devět.“

Mějte se hezky, bezstarostně, prázdninově!

Těší se na Vás
Andrea Slaninová – knihovnice MěK Přibyslav
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V pátek 25. května 2012 navštívil Přibyslav 
na pozvání Mladých křesťanských demokratů 
a Evropské akademie pro demokracii primář, orto-
ped a donedávna ředitel havlíčkobrodské nemoc-
nice MUDr. Vít Kaňkovský. Přijel besedovat na téma 
„zdraví těla a duše v nemocné společnosti“ a při té 
příležitosti si našel chvíli zodpovědět několik otázek 
i pro naše čtenáře.  Hned na začátek můžeme při-
kročit rovnou k tématu dnešní besedy v Přibyslavi. 

V současné době se téměř na každém kroku se-
tkáváme s naštvanými občany, kteří si stěžují na 
současnou situaci. Dalo by lékařsky diagnostiko-
vat, že naše společnost je nemocná a dá se také 
určit, jaké jsou příčiny? 
Je pravda, že v posledním období i vzhledem 
k probíhající hospodářské krizi mezi lidmi přibylo 
nejistoty a špatné nálady. Musíme si ale připustit, 
že určité známky rozklady v naší společnosti jsme 
mohli zaznamenat už dříve, než došlo k hospo-
dářskému propadu. I z jiných pohledů na dění 
v naší zemi jsou některé neduhy patrné, je tedy 
možné hovořit o tom, že naše společnost je ne-
mocná. Z každodenní praxe lékaře ale vím, že se 
nevyplácí dělat rychlé diagnózy, pokud to není 
bezpodmínečně nutné. Nechci tedy ani v případě 
hledání příčin dnešní skepse mezi lidmi tvrdit, že 
bleskově stanovím diagnózu, najdu všechny příčiny 
potíží a navrhnu rychlou a nejlépe bezbolestnou 
léčbu. Bylo by to povrchní. Můj názor je, že příčin 
dnešního stavu v naší je více a hlavně, že nevznikly 
náhle. Dle mého mínění sahají kořeny současného 
stavu už do období totalitního režimu, kdy jsme 
žili léta v nesvobodě. Sametová revoluce pak zna-
menala zlom, kdy se k nám svoboda takřka ze dne 
na den vrátila a bohužel lidé už přestali umět se 
svobodou nakládat. Bohužel řada lidí si pojem svo-
boda vysvětlila po svém, mnozí naši spoluobčané 
vidí ve svobodě pouze svá práva, své nároky, ale 
nevnímají také práva a nároky druhých a už vůbec 
ne také svoji osobní zodpovědnost. V tomto vidím 
jeden ze zásadních problémů současného vývoje 
u nás. A dalším z nich je směrování řady lidí pouze 
směrem k materiálním hodnotám. Míra úspěchu 
se dnes měří dle výše zůstatku na bankovním účtu, 
značky auta či získané funkce, vytratily se duchovní 
hodnoty, často v nás vítězí individualismus, shon, 
nemáme čas rozvíjet vztahy s přáteli, často ani 
s blízkými. A jistě by se dalo pokračovat.
 
Existuje podle vás lék na to, jak uzdravit naši 
společnost? 
Opět vidím paralelu v medicíně – náhle vzniklá ne-
moc vyžaduje rychlý zákrok či rychle účinkující lék 
a bohudíky v řadě případů přichází i rychlá uzdra-
vení. Pokud ale přichází pacient s potížemi, které jej 
trápí měsíce či roky, pak velmi často rychlé léčebné 
řešení neexistuje a léčba často trvá týdny či měsíce. 
A podobně je to i s „chorobami“ společnosti. Ne-
existuje žádný rychle působící a zázračný lék! Čeká 
nás období, kdy je naším úkolem najít v sobě kus 
pokory a odvahu, přiznat si některé chyby, kterých 
se zatím neumíme vyvarovat. Aniž bychom si při-

Vít Kaňkovský: 
„Musíme v sobě najít kus pokory 
a odvahu“

znali, že ve vnímání lidí výrazně ztratily na významu 
tak důležité hodnoty, jako jsou rodina, zodpověd-
nost, čestnost, obětavost atd., se naše společnost 
těžko může nasměrovat k uzdravení. Potřebu-
jeme se znovu nadechnout, přiznat si, že jenom 
s jistotou materiálního dostatku se plnohodnotný 
život žít nedá. Morální a duchovní hodnoty jsou 
tím, co se může stát lékem našich současných po-
tíží.
 
Působil jste dlouhá léta jako ředitel brodské ne-
mocnice. Jak hodnotíte současnou situaci čes-
kého zdravotnictví? 
Stručně řečeno, česká medicína po stránce posky-
tované zdravotní péče v ničem zásadním nezaos-
tává za světovými trendy. Horší to je se stabilitou 
fi nancování a v některých aspektech ještě musíme 
pracovat na zlepšení komunikace s pacienty.
 
Je peněz ve zdravotnictví dost nebo naopak 
v něm mizí jako v černé díře?
To je složitá otázka, záleží samozřejmě na úhlu po-
hledu. Šéfové zdravotních pojišťoven by jistě řekli, 
že peněz v systému zdravotního pojištění je tolik, 
že by se i do budoucna bez potíží měla udržet kva-
lita a výkonnost zdravotnických zařízení. Naopak 
zdravotníci, včetně mě, vidí v posledním období 
restrikce ve fi nancování zdravotní péče a některé 
problémy s tím související. Do budoucna bude 
nutné otevřeně občanům ze strany politiků říci, 
jakým způsobem bude fi nancování zdravotní péče 
dále organizováno. Chceme-li nadále držet krok se 
světem, tak je nutné navýšit podíl HDP na fi nan-
cování zdravotní péče na více než současných cca 
7,5 % anebo výrazně ušetřit v systému, což je určitě 
v nějaké části možné, ale evidentně samo o sobě 
nedostačující.
 
Vraťme se k vašemu působení v čele brodské ne-
mocnice. Na post ředitele jste nastupoval právě 
v čase, kdy vrcholila aféra okolo pana Zelenky. 
Co to pro vás znamenalo a jakou zkušenost jste 
si z této situace odnesl?
Bylo to jedno z nejsložitějších období mého života, 
mnoho měsíců trvající nevybíravé útoky médií, řada 
zveřejněných lží či pololží, různé spekulace, prapo-
divný postoj Ministerstva zdravotnictví atd. Tlak 
na mě byl obrovský, avšak nelituji. Beru to jako 
těžkou, ale pro další život výrazně přínosnou etapu 
svého života.
 
Proč jste vlastně z postu ředitele nemocnice na 
konci minulého roku odstoupil?
O odchodu z pozice ředitele jsem poprvé uvažo-
val už v zimě 2010/2011, hlavně z důvodu únavy 
i určitého vyhoření. Vzhledem k tehdy se blížící akci 
„Děkujeme-odcházíme“, u které se čekalo, že bude 
pro nemocnici velmi náročná, jsem se nakonec roz-
hodl, že odchod uskutečním na podzim či koncem 
roku. Nechtěl jsem v této složité době nechat ne-
mocnici v provizoriu. Po dohodě s panem hejtma-
nem jsem pak nakonec odchod z funkce ponechal 
až na konec roku s tím, že jsem mohl funkci v klidu 

předat svému nástupci, což bylo jistě pro nemoc-
nici plus.

Kde vidíte možnosti, kudy by se mohla nemoc-
nice do budoucna rozvíjet?
Naše nemocnice má několik oborů, jejichž dosah 
z hlediska zájmu pacientů daleko překračuje hra-
nice Kraje Vysočina. Zvláště v těchto oborech by se 
nemocnice měla dále výrazněji rozvíjet a profi lovat, 
ale je třeba udržet vysokou kvalitu i všech dalších 
oddělení. Pacienti nám dlouhodobě důvěřují, je 
naší povinností pracovat na tom, abychom jejich 
důvěru neztratili.

Mimo jiné budete také na podzim kandidovat 
na hejtmana v dresu lidové strany. Jak jste se ke 
kandidatuře dostal a nechal jste se k ní dlouho 
přemlouvat?
Vloni v létě jsem byl osloven přáteli z KDU-ČSL, 
zda bych jako nestraník byl ochoten přijmout místo 
na kandidátce do krajských voleb. Nějakou dobu 
jsem váhal, protože jsem počítal s úplně jinými 
plány, po šesti letech v managementu nemocnice 
jsem chtěl alespoň nějakou dobu žít klidnější život, 
více se věnovat rodině, sportu, muzice, nakonec 
bylo všechno jinak.
 
Jaká je vaše vize pro Vysočinu?
Vysočina je dle mého názoru jedním z nejkrásněj-
ších koutů naší země. Rád bych, aby v následujících 
letech občané našeho kraje intenzivně pociťovali, 
že je Vysočina nejen dobrým krajem pro život, ale 
i pro práci. Chceme pracovat na tom, aby zde bylo 
dostatek pracovních míst, kvalitní infrastruktura, 
dobrá a občanům prospěšná dopravní obslužnost, 
kvalitní školství, zachovaná dostupnost kvalitní 
zdravotní péče. Velkým úkolem je také hledání 
dalších cest, jak rozvíjet podnikání na Vysočině, 
zajištění dalšího rozvoje našich obcí a měst, 
podpora kultury a sportu atd. A z hlediska poli-
tické kultury pak dát stopku aroganci a osobním 
výpadům a vrátit se ke kultivovanému prosazování 
názorů.

Děkuji vám za rozhovor a přeji hodně zdaru ve va-
šem úsilí. 

 Jan Málek
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Když pršelo, jen se lilo…
Když meteorologové slibovali prudké či přívalové deště, 

zmocňovalo se mne po celé tři roky trauma. Protože 

to většinou znamenalo celý suterén domu zaplavený 

splaškovou vodou z kanalizace. A nejen to. Po novém 

chodníku (zřejmě se při pokládání vloudila chybička) se 

dešťové vodě zalíbilo hrnout se pod vrátka na cestičku 

vedoucí k domovním dveřím, pokud možno až k prahu. 

A tak jsem často stávala – i  v noci – s cestářským koštětem 

ve snaze zapudit vodu do kanálu, kam dle mého soudu 

patřila. A pomoc jsem nenacházela.

Až letos po jednom pozdně jarním lijáku, kdy mi noční 

„vymetání“ přineslo horečky a antibiotika, se muselo 

něco stát. A tak jsem napsala naléhavý dopis Ing. Ludmile 

Benešové, vedoucí OSU-MÚ.

A právě jí chci poděkovat za to, že mé trápení rychle 

skončilo. Zajistila šikovného pana Hoška, který osadil 

zpětnou klapku, zařídila opravu chodníku a dohlížela na 

průběh prací, a to vše ve velice krátké době a v neustálém 

kontaktu se mnou. 

A ještě za jedno jí patří mé poděkování: ani jednou 

jsem při našem jednání nepocítila, že úřední moc chutná 

moc – jak se bohužel někdy stává – a ani stín arogance.

Růžena Ročková

Dočkáme se lepších časů?
Dlouhé roky (údajně i před rokem 1989) žádají osadní 

výbory v Keřkově o obnovu místních komunikací, které se 

asfaltovaly v době, kdy Keřkov ještě nepatřil k Přibyslavi. 

Zatím marně.

Městské zastupitelstvo dne 11. 6. 2003 schválilo usne-

sení „Program rozvoje města na období 2002–2006“. Pro 

Keřkov platilo mimo jiné: „…výstavba cest v celé hlavní 
části obce, odvedení dešťových vod, kanalizace, atd.“ 
Na první dojem jsem byl spokojen. Konečně. Když v roce 

2005 mi při rozhovoru na radnici pan Ing. Jiří Musil řekl, 

že realizace bude nejdříve v roce 2010, rozhodl jsem se 

okamžitě odstoupit z osadního výboru. Vždyť by si lidé 

řekli, dělá si z nás legraci.
Během toho proběhly tři výkopy, instalace vody, plynu 

a kabelové televize. Ani po jedné akci nebyl terén uveden 

do původního stavu. Zbývá už jenom odpadní kanalizace, 

na tu prý nejsou peníze, takže dokončení je v nedohlednu.

V roce 2010 po průtrži mračen byly cesty (především tzv. 

průhon) v havarijním stavu. Po našem upozornění přijeli na 

schůzku z městského úřadu paní Ing. J. Slezáková a pan mís-

tostarosta M. Omes, aby se s námi poradili, jak je opravit. 

S provizorním provedením jsem byl celkem spokojen.

Pak přišel letošní rok a průhon je zase v havarijním 

stavu. Příčina spočívá v tom, že byla naseta nesprávná 

plodina na nesprávné místo. Nešťastný nápad naset 

kukuřici na pole se spádem do vsi. Když začne pršet, 

pole vodu neudrží, a ta se pak žene do vsi jako hnědá 

řeka. Cestou sebere vše, co jí stojí v cestě. Rošty kanálů se 

ucpou kamením a asfaltová drť, která se použila předloni 

na provizorní opravu, je naplavená v dolní části průhonu 

a na soukromé louce. Teď jsem zvědav, kdo to uklidí.

Stalo se také, že návštěvník Keřkova, který tam musel 

pochopitelně jet krokem, mi se staženým okýnkem říkal: 

„Máte tady tankodrom.“ Je to bohužel pravda! Vždyť 

se tady nedá ani pořádně chodit. Předloňská oprava 

vydržela pouhé dva roky.

„Tankodrom“ se také říkalo před rekonstrukcí ulici 

Hesovská v Přibyslavi, i když byla kvalitou nesrovnatelně 

lepší.

Ladislav Jaroš

PŘIBYSLAVSKÝ 
DVANÁCTIBOJ 
2012 – KOLEČKOVÉ 
BRUSLE
V neděli 14. července jsme absolvovali sedmou 

disciplinu dvanáctiboje – závod na kolečkových 

bruslích v délce cca 3 km na přibyslavské 

cyklostezce. Ačkoliv je cyklostezka oblíbeným 

místem inlajnistů, na start závodu jich dorazilo 

pouze 18. Příští disciplinou dvanáctiboje bude 

10. a 12. srpna 2012 200 m plavání v přibyslavském 

bazénu. Start je v pátek 10. 8. v 19:00 hod a v neděli 

12. 8. v 9:00 hod. 

Ing. Josef Moštěk

VOLEJBAL 
O PRÁZDNINÁCH
V sobotu 14. července 2012 se konal volejbalový tur-

naj antukové ligy v Bezděkově. Poprvé hráli v jeden 

den muži i ženy. Mužstev rok od roku ubývá, letos 

bylo 7 mužských družstev a 5 ženských. Přibyslavský 

volejbal měl zastoupení v obou kategoriích.

Muži si vedli znamenitě. Nejprve přehráli kom-

pletní Žďár n/S. 2 : 0, poté pražský tým Bulgaria 2 : 

1 a i neznámé hráče z Prahy Alcedo 2 : 0. V semifi -

nále opět Bulgaria a vítězství 

2 : 1. Ve fi nále zase čerstvě druholigový Žďár n/S. 

Utkání bylo za stavu 1 : 1 přerušeno pro déšť, avšak 

krátký tiebreak se podařilo dotáhnout do vítězného 

konce a celkově tak turnaj vyhrát!

O tento cenný úspěch se zasloužili tito hráči: blo-

kaři Petr Podhrázký a Tomáš Vašíček, na smeči Jiří 

Pátek a Míla Šmíd, na univerzálu Zdeněk Kerbr, na 

nahrávce Jiří Kerbr a na liberu Kamil Jiránek.

Ženy na úvod porazily Humpolec 2 : 1, avšak 

poté už se jim vyhrát nepovedlo a obsadily 4. místo. 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA – KOLEČKOVÉ BRUSLE MUŽI
Příjmení Jméno Čas Body Pořadí
Kamenský Radim 05:26,0 100,00 1

Lehr Tomáš 06:13,0 87,40 2

Vábek st. Jaroslav 06:42,0 81,09 3

Teml Rostislav 06:44,0 80,69 4

Šubrt Petr 06:52,0 79,13 5

Dubský Miroslav 07:01,0 77,43 6

Vábek Jiří 07:37,0 71,33 7

Kubát Jiří 07:56,0 68,49 8

Loužecký Filip 11:08,0 48,80 9

Loužecký Richard 11:40,0 46,57 10

VÝSLEDKOVÁ LISTINA –KOLEČKOVÉ BRUSLE ŽENY
Příjmení Jméno Čas Body Pořadí

Stehlíková Růžena 07:25,0 100,00 1

Bajáková Hana 08:14,0 90,08 2

Trdá Blažena 08:38,0 85,91 3

Vaněrová Andrea 08:59,0 82,56 4–5

Trdá Vendula 08:59,0 82,56 4–5

Šubrtová Eliška 10:44,0 69,10 6

Loužecká Kristýna 10:54,0 68,04 7

Šubrtová  Lucie 14:20,0 51,74 8

VÝSLEDKOVÁ LISTINA – DVOJICE
Příjmení body pořadí

Šubrtovi 130,87 1

Nad jejich síly byla Polná, Havlíčkův Brod a mix 

Havlíčkův Brod – celkový vítěz. Sestava: trio sester 

Novotných – Petra, Míla, Marcela, Katka Kerbrová, 

Marie Křesťanová, Ivona Hošková a benjamínek 

Lenka Podhrázká.

Podrobné výsledky a fotografi e z turnaje na in-

ternetových stránkách TJ Sokol Bezděkov.

Za oddíl volejbalu Jiří Kerbr
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PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2012 – CELKOVÉ VÝSLEDKY PO SEDMI DISCIPLÍNÁCH
MUŽI Silový trojboj Kuželky Míčový víceboj Přespolní běh Běh do vrchu Cyklistika Kolečkové brusle Celkově
Příjmení Jméno body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí
Vábek st. Jaroslav 38,60 6 75,00 9 52,94 10 - 11 84,85 8 74,32 8 97,93 5 81,06 3 504,70 1

Plachta Marek 80,13 2 86,36 5 88,24 3 - 5 69,89 14 77,46 6 - 7 99,96 2 - 3 0,00 0 502,04 2

Šubrt Petr 0,00 0 93,18 3 41,18 12 - 13 88,37 6 82,09 3 100,00 1 79,13 5 483,95 3

Moštěk Josef 100,00 1 84,09 7 88,24 3 - 5 68,39 15 66,27 9 73,71 13 0,00 0 480,70 4

Kubát Jiří 63,28 4 94,32 2 70,59 8 - 9 76,89 12 77,46 6 - 7 0,00 0 68,49 8 451,03 5

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

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

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

Dolák Vladimír 0,00 0 86,36 6 100,00 1 0,00 0 59,14 11 0,00 0 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 0,00 0 241,64 10

Dubský Miroslav 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 80,88 4 79,62 12 77,43 6 237,93 11

Loužecký Filip 0,00 0 38,64 14 70,59 8 - 9 0,00 0 53,4 14 0,00 0 48,80 9 211,43 12

Loužecký Richard 0,00 0 47,73 12 41,18 12 - 13 0,00 0 56,7 12 0,00 0 46,57 10 192,18 13

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

Bradáč Alois 0,00 0 0,00 0 0,00 0 70,02 13 55,00 13 0,00 0 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 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 0,00 0 100,00 17

Kamenský Radim 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 100,00 18

Jána Lubomír 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 99,96 2 - 3 0,00 0 99,96 19

Sládek Jan 0,00 0 0,00 0 0,00 0 99,93 3 0,00 0 0,00 0 0,00 0 99,93 20

Miglec Vikror 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 99,51 4 0,00 0 99,51 21

Moravec Vojtěch 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 98,21 2 0,00 0 0,00 0 98,21 22

Matějka Luboš 0,00 0 43,18 13 52,94 10 - 11 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 96,12 23

Nejedlý Zdeněk 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 94,89 6 0,00 0 94,89 24

Plzák Jiří 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 94,48 7 0,00 0 94,48 25

Hulák Petr 0,00 0 0,00 0 0,00 0 93,86 4 0,00 0 0,00 0 0,00 0 93,86 26

Lehr Tomáš 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 87,40 2 87,40 27

Zvěřina Miloslav 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 87,2 9 0,00 0 87,20 28

Pospíchal Jaromír 0,00 0 0,00 0 0,00 0 86,86 7 0,00 0 0,00 0 0,00 0 86,86 29

Ledvinka Josef 0,00 0 0,00 0 0,00 0 84,02 9 0,00 0 0,00 0 0,00 0 84,02 30

Teml Rostislav 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 80,69 4 80,69 31

Matějka Zdeněk 0,00 0 72,73 10 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 72,73 32

Bečka Mirek 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 71,94 14 0,00 0 71,94 33

Vábek Jiří 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 71,33 7 71,33 34

Sedlák Tomáš 0,00 0 70,45 11 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 70,45 35

Havlíček Roman 68,92 3 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 68,92 36

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

ŽENY Silový trojboj Kuželky Míčový víceboj Přespolní běh Běh do vrchu Cyklistika Kolečkové brusle Celkově
Příjmení Jméno body pořadí 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 51,74 8 459,42 1

Loužecká Kristina 0,00 0 81,01 4 85,71 2 80,04 3 89,66 2 0,00 0 68,04 7 404,46 2

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

Šubrtová Eliška 0,00 0 27,85 8 42,86 6 76,14 4 76,47 4 63,28 4 69,1 6 355,70 4

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

Mošťková Miroslava 0,00 0 100,00 1 50,00 5 0,00 0 49,37 7 0,00 0 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 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 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 0,00 0 109,57 9

Šulcová Martina 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 0,00 0 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 0,00 0 100,00 11

Stehlíková Růžena 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 100,00 12

Havlíková Jana 0,00 0 0,00 0 0,00 0 93,84 2 0,00 0 0,00 0 0,00 0 93,84 13

Bajáková Haba 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 90,08 2 90,08 14

Trdá Blažena 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 85,91 3 85,91 15

Vaněrová Andrea 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 82,56 4 - 5 82,56 16

Trdá Vendula 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 82,56 4 - 5 82,56 17

DVOJICE
Příjmení Silový 

trojboj
Kuželky Míčový 

víceboj
Přespol-

ní běh
Běh do 
vrchu

Cyklis-
tika

Brusle Body 
celkem

Pořadí

Šubrtovi 0,00 174,19 141,18 164,22 149,92 182,99 130,87 943,37 1

Zach, 
Lazárková

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

Loužecký st. 
P., Loužecká 
K.

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

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

Kubát, 
Kvardová

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

Holcman, 
Sedláková

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

Vacek, 
Doležalová

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



SRPEN 2012Str. 16 Sport / Osobní

NOVÁ FOTBALOVÁ 
SEZÓNA ZAČÍNÁ 
12. SRPNA 2012
Výsledky uplynulé fotbalové sezóny všech mužstev 

SK Přibyslav můžeme považovat celkem za dobré. 

A–mužstvo skončilo v 1. A třídě na 3. místě za jasným 

vítězem této soutěže FC Chotěboří a za mužstvem Světlé 

nad/S. Ještě tři kola před koncem jsme byli stále ve hře 

o postup. Tato tři mužstva v soutěži jasně kralovala, další 

byli o parník za nimi.

B–mužstvu se po katastrofálním podzimu, kdy bylo 

poslední s 8 body a popravdě hrálo hrozný fotbal, na jaře 

zlepšila jednak hra a také začalo vyhrávat. Nakonec skončilo 

na 12. místě a okresní přebor se podařilo zachránit.

Družstvo dorostu skončilo na 11. místě, ale u tohoto 

mužstva bylo asi nejvíce problémů. Na jejich tréninky takřka 

nikdo nechodil, dokonce nebyli schopni se sejít ani na 

některé zápasy. Na jaro jsme do dorostu přeřadili 5 kluků 

z žáků, a tak na jaře už bylo vidět malé zlepšení jak ve hře, tak 

v docházce na zápasy. V nastávající sezóně bude náš dorost 

tvořit většina kluků, kteří skončili letos v žácích.

Spokojeni můžeme být s kategorií našich žáků 

a přípravek. Starší žáci A jasně zvítězili v 1. třídě krajské 

soutěže. Mladší žáci obsadili nakonec 5. místo. B–mužstvo 

žáků obsadilo v okresním přeboru 2. místo. Družstvo 

starších přípravek v okresním přeboru zvítězilo. Mladší 

přípravky skončily na druhém místě.

V nadcházející sezóně nás čeká několik změn. Ta největší 

je, že budeme hrát s A–týmem druhou skupinu 1. A třídy. 

Rozhodli jsme se pro tuto variantu, protože jsme chtěli po 

deseti sezónách změnit soupeře. Další změnou je, že na 

vlastní žádost skončili u A–týmu trenér Ctibor Křepínský 

a u B–týmu trenér Pavel Linhart. Na podzim bude A–tým 

trénovat František Prchal, B–tým povede Radek Havlíček. 

V hráčském kádru nastanou pouze minimální změny: 

Michal Votava chce pokračovat ve Ždírci nad Doubravou, 

Pavel Škacha chce zkusit vyšší soutěž v Nové Vsi a Michal 

Teml se rozhodl ukončit kariéru. Přijít by měl z Pohledu 

Tomáš Říha a dále je v jednání ještě jeden hráč.  Poslední 

změnou je, že i naši žáci budou hrát druhou skupinu, 

ale o to jsme nežádali, to vyšlo z toho, kolik je přihlášeno 

mužstev. Protože jsme na hranici mezi oběma skupinami, 

museli jsme se podřídit. Na druhou stranu, pro nás to je na 

vzdálenosti takřka stejné.

První fotbalový zápas sezóny na domácím hřišti 

sehraje B–mužstvo v neděli 12. 8. 2012 v 16:30. Jako 

soupeř nastoupí mužstvo TJ Dlouhá Ves.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Výbor SK Přibyslav

DATUM DEN KDE ZAČÁTEK KDO SKUPINA ODJEZD 
z Přibyslavi

11.8.2012 sobota doma 15:00 TŘEŠT D  

12.8.2012 neděle venku 16:30 HERÁLEC A 14:30

12.8.2012 neděle doma 16:30 DLOUHÁ VES B  

18.8.2012 sobota venku 10:00 KAMENICE D 8:00

19.8.2012 neděle venku 10:00 ŠLAPÁNOV B             8:30

19.8.2012 neděle doma 16:30 BUDIŠOV A  

25.8.2012 sobota venku 9:00           NÁMĚŠT Ž 7:00

25.8.2012 sobota doma 15:00 ROZSOCHATEC D  

26.8.2012 neděle venku 16:30 ŽDÁR B A 15:00

26.8.2012  neděle doma 16:30 LIPNICE B  

1.9.2012 sobota venku 16:00 ŠTOKY D 14:30

2.9.2012 neděle venku 16:00 STARÉ RANSKO B  14:30

2.9.2012 neděle doma 9:00 BUDIŠOV Ž  

2.9.2012 neděle doma 16:00 VELKÉ MEZIŘÍČÍ B A  

8.9.2012 sobota venku 16:00 ŠTĚPÁNOV A 14:00

8.9.2012 sobota doma 15:00 BERANOV D  

9.9.2012 neděle venku 9:30 JEMNICKO Ž 7:30

9.9.2012 neděle doma 16:00 LÍPA B B  

15.9.2012 sobota venku 15:30 SVĚTLÁ B B  13:45

16.9.2012 neděle venku 13:00        SVĚTLÁ D 11:00

16.9.2012 neděle doma 15:30 STONAŘOV A  

22.9.2012 sobota venku 9:00 OKŘÍŠKY Ž 7:00

22.9.2012 sobota doma 15:00 JEŘIŠNO D  

23.9.2012 neděle venku 15:30 KŘOVÍ A 13:00

23.9.2012 neděle doma 15:30 MÍROVKA B  

29.9.2012 sobota venku 15:00 LEDEČ D 13:00

30.9.2012 neděle venku     10:00 RADOSTÍN Ž 8:30

29.-30.9.12  venku 15:30 TŘEBÍČ B A 13:30

30.9.2012 neděle doma 15:30 LEDEČ B  

6.10.2012 sobota venku 15:00 MĚŘÍN D 13:00

7.10.2012 neděle doma 9:00 NEDVĚDICE Ž  

7.10.2012 neděle venku 15:00 ROZSOCHATEC B  13:15

7.10.2012 neděle doma 15:00 KOUTY A  

13.10.2012 sobota venku 10:00 BYSTŘICE Ž 8:00

13.10.2012 sobota doma 15:00 LUKA D  

13.-14.10.12  venku 15:00 VRCHOVINA B A 13:00

14.10.2012 neděle doma 15:00 GOLČŮV JENÍKOV B  

21.10.2012 neděle venku 12:30 RADOSTÍN D 11:00

21.10.2012 neděle venku 14:30 JEŘIŠNO B  13:00

21.10.2012 neděle doma 14:30 RANTÍŘOV A  

27.10.2012 sobota venku 14:30 RAPOTICE A 12:00

27.10.2012 sobota doma 14:30 POČÁTKY D  

27.10.2012 neděle doma 14:30 CHOTĚBOŘ B B  

3.11.2012 sobota venku 11:30 ŽDÍREC D 10:00

  venku 13:30 ŽDÍREC B B  12:00

3.11.2012 sobota doma 13:30 ŽELETAVA A  

       

ROZLOSOVÁNÍ FOTBALU PODZIM 2012
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Pronajmu byt 2+1 (75 m čtverečních) 
v Přibyslavi, klidné místo 
200 m od náměstí, volný od 1. 9. 2012 
Mobil: 724 910 732
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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

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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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

od 1. srpna 2012 Burza knih – nákup až se 100 % slevou Kurfürstův dům KZMP- 

od 1. srpna 2012 Stálý provoz městského sportovního areálu bazén, sportoviště SZMP- 

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

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

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

od 1. srpna 2012 Rozmisťování kontejnerů na bioodpad město Přibyslav Mě Ú Přibyslav- 

       4. srpna 2012 ve 13.30 h. Není MASka jako maska Kulturní areál Modlíkov MAS Havlíčkův kraj,obec Modlíkov- 

       4. srpna 2012 ve 20.00 h. GALLEN areál Olešenka obec Olešenka- 

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

   10. srpna 2012 v 19.00 h. Dvanáctiboj – plavání městské koupaliště SZMP- 

   11. srpna 2012 v 15.00 h. Fotbal D Přibyslav  : Třešť fotbalové hřiště SK Přibyslav- 

   12. srpna 2012 v 9.00 h. Dvanáctiboj – plavání městské koupaliště SZMP- 

   12. srpna 2012 v 16.30 h. Fotbal B Přibyslav : Dlouhá Ves fotbalové hřiště SK Přibyslav- 

   18. srpna 2012 od 12.00 h. MOTODĚNÍ areál Dolní Jablonná - 

   18. srpna 2012 v 17.00 h. Lesanka areál Modlíkov Obec Modlíkov- 

   19. srpna 2012 v 16.30 h. Fotbal A Přibyslav : Budišov fotbalové hřiště SK Přibyslav- 

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

   25. srpna 2012 v 15.00 h. Fotbal D Přibyslav : Rozsochatec fotbalové hřiště SK Přibyslav- 

   26. srpna 2012 v 16.30 h. Fotbal B Přibyslav : Lipnice fotbalové hřiště SK Přibyslav- 

   28. srpna 2012 v 19.00 h. Loučení s létem pro členy SPCCH městské koupaliště SPCCH ZO Přibyslav, SZMP- 

     1. září 2012 ve 20.00 h. VOSA- pouťová zábava areál Olešenka obec Olešenka- 

     2. září 2012 v 9.00 h. Fotbal Ž Přibyslav : Budišov fotbalové hřiště SK Přibyslav- 

     2. září 2012 v 16.00 h. Fotbal A Přibyslav : Velké Meziříčí B fotbalové hřiště SK Přibyslav- 

     3. září 2012 v 8.00 h. Zahájení školního roku 2012/2013 budova školy ZŠ Přibyslav- 

Připravujeme v září: 
Od čtvrtka 6. 9. do neděle 9. 9. 2012 Přibyslavské slavnosti – Mlékárenský den- 


