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Září – počátek nového školního 
roku
S nastávajícím zářím přichází pro školáky a děti v mateřské škole i počátek školního 
roku. V letošním roce se budou muset některé děti vyrovnat se ztíženými podmín
kami. Problém se týká školáků, neboť bude pokračovat na jaře zastavená stavba 
a rekonstrukce základní školy. Zároveň se jedná i o děti, které budou navštěvo
vat mateřskou školu a jejichž třída bude umístěna v nově rekonstruované budově 
v Tyršově ulici. Tato stavba byla zahájena s měsíčním zpožděním, neboť mohlo 
dojít k předání staveniště až po ofi ciálním podání žádosti o dotaci na SZIF. Pro
to nebude nová třída otevřena od počátku školního roku. Děti budou na počát
ku školního roku využívat prostor v Bezručově ulici. Všem dětem přeji v novém 
roce mnoho krásných zážitků ať už ve škole mateřské, či škole základní. Rodičům 
přeji mnoho trpělivosti i radosti při psaní prvních domácích úkolů. Zároveň pro
sím všechny, jež zmíněné stavby a rekonstrukce omezí, o jistou dávku trpělivosti 
a pochopení.

V polovině srpna jsem se zúčastnil jednání s panem Ing. Halíkem, předsedou 
ZD Velká Losenice, které se týkalo splavování zeminy z pozemků obhospodařo
vaných ZD Velká Losenice na cyklostezku. Protože jsem se v minulosti zúčastnil 
několika jednání se zástupci společností, hospodařících na majetcích v sousedství 
našich integrovaných obcí, kde se potýkáme s obdobným problémem, vím, že jsou 
tato jednání často velmi složitá, s nevalnými výsledky. Rád bych mu touto cestou 
poděkoval za vstřícný přístup k řešení tohoto problému i za příslib případné po
moci techniky. Jsem si vědom, že ne všude lze tyto problémy jednoduše vyřešit, ale 
jako vlastník poškozovaných nemovitostí bude město muset v následujících letech 
důsledněji dbát, aby nedocházelo k opakovanému splavování zeminy do intravilá
nu obcí. Doufám, že této skutečnosti přizpůsobí své osevní plány a opatření i zde 
hospodařící subjekty.

Dovoluji si tímto všechny čtenáře pozvat na bohatý program Mlékárenského 
dne a Přibyslavských slavností. Podrobný program najdete na dalších stránkách 
Přibyslavského občasníku. Těším se na shledání v radničních sklepích, v našich 
zdarma otevřených památkách či na jiné akci doprovodného programu. Všem or
ganizátorům děkuji za jejich práci.

Martin Kamarád – místostarosta města
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Události ve městě
Škola
Stavba je v plném proudu. Investice probíhá podle nového harmonogramu, 
není svázaná dotací, a město si tak může určovat tempo výstavby. Po přijetí 
dodatku ke smlouvě, o kterém jsem informoval, se rozjela výstavba i druhé etapy. 
Je vyhloubena stavební jáma nové budovy, položen podkladový beton a provedena 
izolace. V době zveřejnění tohoto čísla občasníku bude jistě vidět další pokrok.

Most
Dne 21. 8. 2012 začaly nutné zabezpečovací práce. Dojde k částečnému 
odbourání narušené klenby, odebrání části nasypu. Bude provedena nutná 
výdřeva a posledním úkonem bude zhotovení dřevěné lávky pro pěší. Součástí 
je i archeologický průzkum.

Věž
Revitalizace kostelní věže v Přibyslavi – očištění a konzervace fasády s nejnutnějšími 
opravami spár či uvolněných částí zdiva je fi nančně zajištěna pro jednu stěnu. 
Vlastník objektu Římskokatolická farnost Přibyslav sdělil městu Přibyslav, že v roce 
2012 je schopen přispět celkem 197.453 Kč. Pokud zastupitelstvo města dne 29. 8. 
2012 schválí další spoluúčast města, tak bude možné opravit dvě stěny. Vlastní 
stavba začne pravděpodobně až v září.

Pozůstalost
Děkuji paní Otce Bednářové za předání pozůstalosti po významné osobnosti 
našeho města, panu Adolfu Švecovi. Pan Jiří Bednář mi ji odevzdal 6. srpna a já 
jsem ji hned druhý den předal do Státního archivu v Havlíčkově Brodě, do rukou 
ředitele PhDr. Ladislava Macka. Jedná se o dobové fotografi e, odbornou literaturu 
apod. Zde budou předané materiály spolu s dalšími utříděny, zpracovány 
a posléze zpřístupněny k badatelskému využití. Město Přibyslav po roce 1990 již 
předalo pozůstalosti po MUDr. Františku Půžovi a po Ing. Josefu Sixtovi, dalších 
významných osobnostech města Přibyslav.

Pozvánka
Přibyslavské slavnosti se blíží a já vás všechny srdečně zvu k jejich prožití. Bohatý 
program je připravený od středy 5. září do neděle 9. září 2012. Vrcholem je 
21. ročník Mlékárenského dne.

Všem školákům a učitelům přeji příjemné vykročení do školního roku 2012–2013.
Mgr. Bc. Jan Štefáček, starosta města

Volby do zastupitelstev krajů 
a Senátu Parlamentu ČR
Ve dnech 12. a 13. října 2012 (pátek a sobota) proběhnou v celé naší republice 
volby do zastupitelstev krajů a v některých obvodech, včetně tří přibyslavských, 
i volby do Senátu Parlamentu ČR. 

Hlasování začíná v pátek 12. 10. 2012 ve 14:00 a končí ve 22:00. V sobotu 13. 10. 
2012 začínají volby v 8:00 a končí ve 14:00. Volební místnosti všech tří volebních 
okrsků (č. 1. – nad silnicí I/19, č. 2. – pod silnicí I/19, č. 3. – části města Přibyslav) 
budou jako během většiny voleb umístěny v budově přibyslavské radnice. Hlaso
vací lístky pro oboje volby budou voličům doručeny nejpozději v  úterý 9. 10. 2012. 
Po příchodu do volební místnosti volič prokáže svou totožnost platným občanským 
průkazem nebo cestovním pasem a poté obdrží dvě úřední obálky – pro volby do 
Zastupitelstva Kraje Vysočina obálku šedé barvy, pro volby do Senátu obálku barvy 
žluté. Při volbách do Zastupitelstva Kraje Vysočina volič v prostoru určeném pro 
úpravu hlasovacích lístků vloží do šedé úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na tomto 
hlasovacím lístku, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u čtyř kandidátů 
uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává před
nost. Při volbách do Senátu vloží volič do žluté úřední obálky jeden hlasovací lístek. 
Po opuštění prostoru pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič obě úřední obálky 
s hlasovacími lístky před okrskovou volební komisí do volební schránky. Volič může 
požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, 
pro který byla okrsková volební komise zřízena. V případě, že při volbách do Senátu 
žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení, uskuteční se druhé kolo 
voleb do Senátu šest dní po ukončení hlasování, tj. 19. a 20. 10. 2012. 

Ing. Josef Moštěk, tajemník MÚ

MĚSTO PŘIBYSLAV
KONKURZ

Rada města Přibyslav v souladu se zákonem č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení) a zákonem č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuje konkurzní 
řízení na pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace: 
Mateřská škola Přibyslav.

Bližší informace na úřední desce MÚ Přibyslav 
a na www.pribyslav.cz /městský úřad/– výběrová řízení.
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V poslední době se na místních komunikacích na 
území našeho města objevilo několik motorových 
vozidel, která jsou zjevně nezpůsobilá k provozu 
a je tedy možno je označit za „vraky“. Městský úřad 
vyzve písemně vlastníky těchto vozidel k jejich od
stranění. Jestliže vlastník vozidla do dvou měsíců po 
obdržení výzvy vozidlo z místní komunikace neod
straní, bude vozidlo zlikvidováno na jeho náklady. 

Dalšími prohřešky proti pravidlům silničního 
provozu je parkování na chodnících a také jízda 
cyklistů po komunikacích pro pěší. Týká se to hlav
ně nového chodníku vedoucího z náměstí do ulice 
Tržiště. Bezohlední cyklisté zde ohrožují nejen oby
vatele domu s pečovatelskou službou, ale i děti na 
dětském hřišti u sportovní haly. 

Dne 8. září 2012 se bude na náměstí konat 
21. ročník výstavy mlékárenských výrobků. V dů
sledku toho bude od soboty 8. září od 7:00 do ne
děle 9. září do 11:00 uzavřena komunikace II/350 
na Bechyňově náměstí a v části Havlíčkovy ulici. 
Objížďka bude vedena po místních komunikacích.

V měsíci září bude u města Přibyslav vykonávat 
veřejně prospěšné práce pět klientů úřadu práce, 
kteří u nás absolvovali v minulých měsících tzv. ve
řejnou službu. 

Ing. Josef Moštěk, tajemník MÚ

Odbor správy a údržby 
V tomto měsíci jsme pokračovali s obnovami ná
těrů zábradlí, konkrétně na lávkách v obci Poříčí 
a nátěry na vybavení dětského hřiště u rekonstru
ované mateřské školy na ulici Tyršova a prolézačky 
na ulici U Barevny. U zmiňované mateřské školy na 
zahradě proběhly drobné úpravy, vybudovali jsme 
rozšířený chodníček ze zámkové dlažby, vedoucí 
kolem pískoviště. Pro rozšíření prostoru bylo nutné 
odstranit vzrostlé túje. Následně bude provedena 
obnova a osazení nového plotu, dělicí prostor za
hrady a prostor „Harmonie“ a umístění „domečku“ 
pro uskladnění nářadí. Byla ukončena zakázka na 
opravu místních komunikací v obci Česká Jablonná, 
Dobrá, Utín, Ronov nad Sázavou a v Přibyslavi, 
tyto opravy byly z poloviny financovány dotačním 
programem. Na základě požadavků osadních vý
borů byly naceněny některé místní komunikace 
v obcích, které jsou v havarijním stavu, konkrétně 
komunikace v obci Poříčí a v obci Česká Jablonná.  
Na komunikaci v Poříčí bylo vyhlášeno výběrové 
řízení – v době, kdy píši tento příspěvek, není ješ
tě znám jeho výsledek. Snahou odboru bude tyto 
opravy realizovat, ale vše se odvíjí od schvalovacích 
procesů a především od finančních prostředků.

Byla provedena částečná oprava podlahy v kul
turním domě v obci Utín, došlo k odizolování pod
lahy v místě rekonstrukce a byla provedena nová 
pokládka z dlažby, nutná byla i obnova pódia.  
Na následující rok bude předložen záměr rekon
strukce další části podlahy.  

Průběžně celý měsíc byla prováděna údržba zele
ně, odvoz trávy a úklid města, na kterém se podíleli 
i pracovníci na veřejné službě, s jejichž prací je náš od
bor spokojen. Provedli úpravu zeleně i v lokalitě „Pod 
bramborárnou“ podél nezastavěných parcel a podél 
svahů, které byly hodně zapleveleny. Ve spolupráci 
s Lesním družstvem obcí proběhne postřik zeleně 
prorůstající chodníky v celém městě Přibyslav.

Z oblasti bytového hospodářství – byly dokonče
ny stavební úpravy v domě čp. 41 – rekonstrukce 
bytu a nebytového prostoru. Byt bude užívat jeden 

Z Městského úřadu Přibyslav
z členů barmských přistěhovalců, na nebytový 
prostor bude vyhlášen záměr pronájmu. Proběhlo 
malování vnitřních společných prostor v bytovém 
domě čp. 241 a čp. 40. V tomto měsíci byl na zákla
dě rozhodnutí Rady města Přibyslav přidělen byt 
na ulici Tržiště. V současné době není volný žádný 
byt v DPS ani žádný byt k pronajmutí. 

Ing. Ludmila Benešová, vedoucí OSU

Odbor výstavby
Novela stavebního zákona. Poslanecká sněmovna 
parlamentu ČR dne 15. 6. 2012 v závěrečném čtení 
schválila velkou vládní novelu stavebního zákona. 
Tento návrh novely reaguje na aktuální problémy 
ve stavebním a územním řízení a zároveň na výstu
py z programového prohlášení vlády ČR. Úprava 
a zpřesnění jednotlivých ustanovení stavebního 
zákona by měla přispět ke snížení administrativní 
náročnosti postupů na úseku územního plánování 
a podstatným způsobem tak zkrátit dobu při poři
zování a vydávání územních plánů. Jedním z hlav
ních cílů novely je i rozšíření deregulace o případy, 
o kterých z hlediska veřejných zájmů není třeba 
rozhodovat v územním řízení. Snahou Ministerstva 
pro místní rozvoj je zjednodušit život stavebníkům, 
a to zejména u doplňkových staveb na pozemcích 
rodinných a bytových domů. V oblasti povolování 
staveb si novela klade za cíl sjednocení procesních 
postupů při ohlašování a kolaudování staveb, při 
povolování změny účelu užívání a odstranění sta
veb. Novela rozšiřuje i výčet případů, které pro své 
provedení nebudou vyžadovat stavební povolení 
ani ohlášení stavebnímu úřadu. Současná praxe 
složitého vyřizování stavebních řízení zbytečně 
zpomaluje i některé velmi jednoduché stavby. 
Cílem novely je urychlit, zjednodušit a zlevnit pří
pravu a povolování jednotlivých staveb. Novela 
však zvyšuje některé poplatky. Komplexní novela 
stavebního zákona je připravována od poloviny 
roku 2008. Po potřebném legislativním schválení 
a podepsání prezidentem se předpokládá účinnost 
této novely od začátku nebo v průběhu roku 2013, 
v nejzazším termínu od počátku roku 2014.

Oprava komunikace mezi křižovatkou na  
Malou Losenici a obcí Havlíčkova Borová, přes 
obec Modlíkov. Kraj Vysočina připravuje opravu 
zbytku komunikace z Přibyslavi do Havlíčkovy Boro
vé. Jedná se o úsek od křižovatky Modlíkov × Malá  
Losenice, přes Modlíkov na hranici obce Havlíčko
va Borová. Konec tohoto úseku bude navazovat na 
novou komunikaci, která je v současné době pro
váděna přímo v obci Havlíčkova Borová. Termín 
realizace prací je předpokládán od měsíce srpna 
do listopadu letošního roku. 

Miloš Šimek, vedoucí OV

Odbor životního prostředí
Prořez stromů a jejich celková úprava. Odbor ži
votního prostředí v létě a na podzim 2012 provádí 
redukční a zdravotní prořez stromů ve městě Přiby
slav a jeho místních částech. Prosíme občany měs
ta, aby se s případnými návrhy na úpravu stromů 
obraceli na vedoucí odboru Mgr. Ludmilu Řezníč
kovou. To platí i v případě možnosti kácení stromů, 
které bude probíhat od 1. listopadu tohoto roku. 

Neudržované pozemky ve vlastnictví občanů. 
Odbor životního prostředí již v loňském roce upo
zorňoval občany města Přibyslav a jeho místních 

částí, že je povinností každého vlastníka pozemků 
mimo jiné o tento pozemek pečovat tak, aby se ne
zanášely jiné pozemky plevelem či invazivními rost
linami. Každý je povinen podle zákona o rostlino
lékařské péči udržovat pozemky v řádném stavu 
tak, aby nedocházelo k šíření plevelných či invaziv
ních druhů rostlin. Protože se stále vyskytují lokali
ty, kde občané tuto povinnost neplní, bude odbor 
životního prostředí nucen přistoupit k udělování 
sankčních opatření. 

Využívání pozemků v majetku města. Odbor 
životního prostředí se v poslední době musí stále 
více zabývat neoprávněným využíváním pozemků 
v majetku města. Občané si zvykli v mnoha přípa
dech nejen odkládat na tyto pozemky nepotřebné 
věci, ale stále více přibývá případů, kdy odložené 
věci zůstanou na pozemcích města jako nepořádek. 
Město Přibyslav upozorňuje občany, že je možné si 
pozemky k různým činnostem pronajmout dle plat
ných ceníků města, ovšem v případech, že bude 
pozemek města využíván bez souhlasu města Při
byslav, bude materiál z pozemků města odstraněn 
na náklady majitele odložených věcí.

Mgr. Ludmilu Řezníčková, vedoucí OŽP 

Hospodaření města Přibyslav
Rozpočtové příjmy města jsou ke dni 31. 7. 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 31. 7. 2012 

(v Kč) Rozpočet 
po změnách

Výsledek % 
plněníod počátku 

roku

PŘÍJMY 71 773 954 43 502 358 60,6
1. daňové 52 458 171 37 478 557 71,4

2. nedaňové 1 769 970 1 436 861 81,2

3. kapitálové 2 778 532 1 259 555 45,3

4. přijaté 
dotace

14 767 281 3 327 385 22,5

VÝDAJE 66 868 690 26 232 498 39,2
1. běžné 43 857 932 23 659 920 53,9

2. kapitálové 23 010 758 2 572 577 11,2

Ing. Zdeňka Teclová, vedoucí OHS

Z činnosti Pečovatelské služby Přibyslav
V současné době využívá služeb Pečovatelské  
služby Přibyslav 118 uživatelů, kterým pomáhá
me např. s oblékáním a svlékáním, s prostorovou 
orientací, s úkony osobní hygieny, s přípravou 
a podáním jídla a pití, s úklidem domácnosti, se 
zajištěním běžných nákupů a pochůzek, s dovozem  
či donáškou oběda do bytu apod. Maximální  
kapacita Pečovatelské služby Přibyslav je 120 klientů. 

V týdnu od 6. 8.–10. 8. 2012 probíhal sanitární 
týden ve Školní jídelně při Základní škole Přibyslav, 
odkud odebíráme obědy pro naše klienty. Na tuto 
dobu, kdy jídelna nevařila, jsme se snažily najít ji
ného dodavatele stravy pro uživatele našich služeb. 
Po vzájemném vyjednávání nám vyšlo vstříc vedení 
a celý kolektiv kuchařek Osivy a. s. Přibyslav, které 
nám na tuto dobu přislíbilo zajištění teplého oběda 
pro naše klienty. Obědy všem velice chutnaly a tak 
stačí jen poděkovat za ochotu a vstřícnost při řešení 
této situace.

Martina Veselá, DiS. – vedoucí PS
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Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 8. 8. 2012

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
 10. 9.

gen. Luži Pondělí
17. 9.

Tržiště Pondělí
24. 9.

Cihlářská

Úterý
11. 9.

Bezručova Úterý
18. 9.

Jiráskova Úterý
25. 9.

Česká

Středa
12. 9.

Hesovská Středa
19. 9.

Vyšehrad Středa
26. 9.

Nerudova

Čtvrtek
13. 9.

Pecháčkova Čtvrtek
20. 9.

Příkopy Čtvrtek
27. 9.

Niklfeldova

Pátek
14. 9.

Žižkova Pátek
21. 9.

Na Vyhlídce Pátek
 28. 9.

U Koupaliště

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

Měsíc Lokalita Datum
Září Poříčí 3. 9.  4. 9. 2012

Ronov nad Sázavou 5. 9. – 7. 9. 2012
Utín 8. 9.  9. 9. 2012

říjen Dvorek 1. 10.  2. 10. 2012
Uhry 3.10.  4. 10. 2012
Utín 5. 10.  7. 10. 2012
Dobrá 29. 10.  30. 10. 2012
Keřkov 31. 10.  1. 11. 2012

listopad Poříčí 2. 11.  4. 11. 2012
Dle sněhových podmínek 5. 11.  6. 11. 2012
Dle sněhových podmínek 7. 11.  8. 11. 2012
Dle sněhových podmínek 9. 11.  11. 11. 2012

S dalšími požadavky na umístění kontejnerů na bioodpady se obraťte na odbor životního prostředí Měst
ského úřadu Přibyslav. Mgr. Ludmila Řezníčková, vedoucí OŽP

134/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí jednorázového finančního příspěvku na návrh 
Komise sociální a zdravotní Rady města Přibyslav dle neveřejné přílohy k jednání.
Odpovědnost: Jarmila Málková
                            Ing. Marie Málková
Termín: 08/2012
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Komise rady 
města

135/2012 RM Rada města Přibyslav rozhoduje zadat provedení práce „Oprava boční strany rybníka 
v k. ú. Dobrá, par. č. 119/13 (Keřkov)“ firmě Petr Křesťan, U Lesa 717, 582 22 Přibyslav, 
IČ 63558793 a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo. Cena díla je 47.040 Kč včetně DPH.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 12/2012
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Výběrové řízení

136/2012 RM Rada města Přibyslav souhlasí se zadáváním jednotlivých prací na úpravu stromů a zeleně 
dle aktuální nejnižší cenové nabídky jednotlivých odborných firem.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 12/2012
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

137/2012 RM Rada města Přibyslav bere na vědomí informaci o hodnocení nabídek na realizaci akce 
„Úpravy přechodů pro chodce na komunikacích I/19 a II/350 v Přibyslavi“ a postupuje 
rozhodnutí o realizaci akce a výběru dodavatele Zastupitelstvu města Přibyslav.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 29. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

138/2012 RM Rada města Přibyslav souhlasí se zadáním výběrového řízení na akci „CMTS kabelová TV“.
Odpovědnost: Martin Kamarád
Termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

139/2012 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vyhlásit výběrové řízení na opravu místní komunikace 
v obci Poříčí.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
                            Ing. Zdena Teclová
Termín: 08/2012
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

140/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene k tíži pozemku ve vlastnictví města Přibyslav parc. č. 1465/5 v k. ú. Přibyslav 
mezi městem Přibyslav a společností Telefónica Czech Republic, a. s., Praha 4, Michle, Za 
Brumlovkou 266/2, IČ 601 93 336.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 08/2012
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Smlouva

Pokračování tabulky na další straně

 Exkurze za přibyslavskými chodníky

 Cyklostezka má nové kilometrovníky

 U cyklostezky po bouřce

F O T O R U B R I K A:
Komunikace v Přibyslavi
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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

141/2012 RM Rada města Přibyslav souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 9 v ulici Nerudova 665, 
Přibyslav uzavřené dne 12. 10. 2009 s paní Alenou Slotovou dohodou, ke dni 31. 8. 2012.
Odpovědnost: Bc. Hana Pelikánová
Termín: 08/2012
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Pronájem

142/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 4 k nájemní smlouvě, kterou uzavřelo měs
to  Přibyslav s manželi Radkou a Bohuslavem Losenických na byt č. 6 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 3 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

143/2012 RM Rada města Přibyslav ruší usnesení č. 126/2012 RM ze dne 12. 7. 2012. 
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 08/2012
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Přidělení

144/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 108 v domě s pečovatelskou službou 
Přibyslav, Tržiště 251 paní Blance Čeloudové, bytem Jiráskova 492, Přibyslav. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
Odpovědnost: Bc. Hana Pelikánová
Termín: 08/2012
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

145/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 1 o velikosti 1+1 v bytovém domě Při
byslav, Tržiště 241, paní Daně Szendreiové, bytem Komenského 189, Přibyslav. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 10. 8. 2012 do 31. 8. 2014. Výše měsíčního 
nájemného je stanovena na 36,58 Kč za 1 m2

Odpovědnost: Bc. Hana Pelikánová
Termín: 08/2012
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

146/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje prodej použitého vsakovacího bloku včetně příslušenství 
společnosti SC Metal, s. r. o., Přibyslav, U Nádraží 383, IČ 26010402 za cenu 39.949 Kč 
včetně DPH.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 08/2012
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Prodej

147/2012 RM Rada města Přibyslav rozhoduje darovat betonové panely v počtu 20 kusů, uskladněné 
v současné době na skládce Ronov nad Sázavou, organizaci Junák – svaz skautů a skautek 
ČR, středisko GOLIATH Přibyslav, Husova 210, 582 22 Přibyslav, IČ 15058450.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
                            Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 08/2012
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Darování

148/2012 RM Rada města Přibyslav vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor v domě Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 41 a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Odpovědnost: Bc. Hana Pelikánová
Termín: 08/2012
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Záměr

149/2012 RM Rada města Přibyslav projednala a bere na vědomí pololetní zprávy o hospodaření pří
spěvkových organizací Základní školy Přibyslav, Mateřské školy Přibyslav a Kulturního 
zařízení města Přibyslav.
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Příspěvkové 
organizace

150/2012 RM Rada města Přibyslav přijímá rezignaci paní Miloslavy Pospíchalové na funkci ředitelky 
Mateřské školy Přibyslav ke dni 31. 12. 2012. Za dlouholetý a odpovědný výkon funkce 
ředitelky jí děkuje. Do zbylého času funkčního období přeje vše dobré.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Mateřská škola

151/2012 RM Rada města Přibyslav vyhlašuje konkurzní řízení na funkci ředitel/ka Mateřské školy  
Přibyslav.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 15. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

152/2012 RM Rada města Přibyslav stanovuje cenu za pronájem pozemků za účelem umístění zaří
zení sloužícího k prodeji po dobu 2 hodin a méně (např. při prodeji z vozidla) ve výši  
5 Kč/m2.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 08/2012
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Obecní legislativa

153/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje postup zajištění udržovacích a zabezpečovacích prací při 
havárii historického mostu v Ronově nad Sázavou.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 27. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

154/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje program 18. veřejného zasedání Zastupitelstva města 
Přibyslav dne 29. 8. 2012.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 29. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Mgr. Jan Štefáček, starosta Martin Kamarád, místostarosta

 

Půjčovna 
kompenzačních 
a rehabilitačních 
pomůcek

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

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

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

Provozní doba půjčovny je ve dnech PoPá 
v době od 8:00 do 14:00. Pro zapůjčení pomůcky 
je nutné si předem telefonicky domluvit termín 
a hodinu zapůjčení. Zájemci o zapůjčení pomů
cek se mohou obracet na Martinu Veselou, DiS., 
vedoucí Pečovatelské služby Přibyslav na tel.: 
569482128, 725102511. 

Martina Veselá, DiS. – vedoucí PS

Pokračování tabulky z předchozí strany
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Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 16. 8. 2012
155/2012 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat jako dodavatele na „Zabezpečovací práce na havárii kamenného mostu 

v Ronově nad Sázavou“ uchazeče EVOSHYDRO, s. r. o., Pivovarská 1003, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ 474 70 984 
a schvaluje smlouvu o dílo. Cena díle je 256.940 Kč včetně DPH.
Financování bude provedeno nejprve z rozpočtu města Přibyslav a po té bude uplatněn nárok na pojistné plnění 
u pojišťovny viníka poškození mostu ze dne 7. 4. 2012.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
                            Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 08/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Na středu dne 20. června 2012 připravili žáci devá
tých tříd pro své spolužáky i širokou veřejnost od
poledne plné her, soutěží a také nevšedních kultur
ních zážitků. Zahradní slavnost proběhla tentokrát 
v prostorách farní zahrady a farní stodoly, neboť 
právě započaté stavební práce na rekonstrukci 
školy znemožnily využití školního dvora. Veliký dík 
proto patří panu faráři Mgr. Zdeňku Kubešovi za 
ochotu a vstřícnost. Nejenže ihned s pořádáním 
slavnosti souhlasil, ale navíc nechtěl za pronájem 
žádnou finanční částku.

Od dvou hodin odpoledne do deseti večer tedy 
patřila farní zahrada dětem. Žáci se na tento den 
skvěle připravili a také počasí objednali výborné.

Ve dvě hodiny začal kulturní program. Nejprve 
vystoupil flétnový soubor pana učitele Pavla Linky 
ve složení Petra Sobotková, Maruška Sobotková, 
Maruška Fišarová a Jana Málková. Se dvěma hu
mornými básněmi vystoupili pak Daniel Pokorný 
a Karel Pometlo. Žáci a žákyně 6. A pod vedením 
manželů Linkových předvedli hudebně – drama
tickou hříčku s názvem „Píseň strašlivá o situaci na 
hřbitově“. Následovalo taneční vystoupení školní 
družiny na sluncem zalité farní zahradě.

Ten, kdo se zúčastnil od tří do pěti hodin her 
a soutěží, rozhodně neodešel s prázdnou. Deváťáci 
připravili drobné dárečky pro všechny soutěžící.

Pak kulturní program pokračoval vystoupením 
Radka Hanolda z 9. B. Radek se svou kytarou zahrál 
a zazpíval několik písní, kterými reagoval na stále 
aktuální témata – mezilidské vztahy, násilí, války. 
K Radkovým oblíbeným autorům patří Karel Kryl, 
který dokáže oslovit vnímavé a inteligentní duše.

Dojímavý hlas Jany Blažkové vtiskl některým 
citlivým posluchačům do očí slzy. Své písně dopro

Ještě já se podívám, podívám k přibyslavským zahradám 
aneb zahradní slavnost na farní zahradě 

Mgr. Jan Štefáček, starosta Martin Kamarád, místostarosta

vázela hrou na akordeon a v té je vskutku mistryní. 
V několika evropských zemích včetně Česka a Slo
venska v soutěžích ve hře na akordeon obsadila 
vždy první místo.

Vlahý letní podvečer patřil skupině OHS.  
Za protekční cenu (díky tomu, že ve skupině hraje 
Tomáš Málek z 9. A) zahráli některé písně ze své
ho repertoáru. Vystoupili ve složení: Tomáš Málek, 
Petr Málek, Pepa Halík a Honza Jajtner.

V sedm hodin začala diskotéka, o jejíž zdárný 
průběh se postaral Václav Krejčí z 9. A . Vašek mo
deroval také celé odpoledne. Po skončení diskotéky 
vše se svým spolužákem Kubou Adamem uklidili, 
za což jim patří veliký dík. Rovněž při přípravě a or
ganizaci zahradní slavnosti patřili oba hoši k nejak
tivnějším.

Je velká škoda, že nemohu jmenovat všechny 
žáky devátých tříd, kteří se podíleli na zdárném 
průběhu akce – všem vyslovuji veliké poděkování. 
Tedy uvádím alespoň tato jména:  Tereza Kvasnič
ková a Marie Křesťanová /9. B/  příprava, skvělé 
nápady, organizace, výroba dárků, zajištění spon
zorských darů
– Tomáš Sobotka /9. A/ a Michal Rosický /9. B/  

zajištění sponzorských darů
–  Andrea Tachovská /9. B/  nápad a zapůjčení 

trampolíny /nejvyužívanější atrakce v průběhu 
odpoledne/

– Jitka Strašilová /9. A/  zajištění občerstvení

Dle odhadu navštívilo zahradní slavnost  
120–140 lidí, mezi nimi i moji bývalí žáci Jana Sed
láková a Vojta Moravec, dnes již vysokoškoláci. Co 
si přát víc?

Mgr. et Mgr. Monika Linková
(bývalá třídní učitelka někdejší 9.B)

 Ze zahradní slavnosti na školní zahradě

zahájení školního 
roku 2012/ 2013 
pro žáky 1. ročníku
Slavnostní zahájení proběhne v pondělí 3. 9. 2012 
v hudebně Základní školy Přibyslav. Od 8:00 hod. 
pro žáky 1.A a od 8:30 hod. pro žáky 1.B.

Mgr. Luděk Ježek, ředitel školy

mateřská škola 
Přibyslav

HLEDÁ ZÁJEMCE
NA PŘEVÁŽENÍ STRAVY 

Z MŠ BEZRUČOVA  
DO MŠ V TYRŠOVĚ ULICI.

Bližší informace.
Miloslava Pospíchalová

tel. 569 484 350

Uzávěrka příštího čísla
20. 9. do 12.00 hod.
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 Ukázky z pestrého spektra příměstského tábora červenokřižáčků

Prostory přibyslavského farního úřadu 
5. 10.–7. 10. 2012
Tento článek malý, 
přečtěte si v tuto chvíli.    
Pořadatelé a PŘIBYSLAVSKÁ FARNOST,  
Vás všechny zvou na víkendovou, 
nejen hudební slavnost. 
Festival NOCTURNO 12, se odehraje, jak vypovídá 
název festivalu, letos již po 12. Letošní ročník bude mít 
mírně upravený průběh, než na který jsme byli zvyklí 
z předchozích let. Páteční program bude zahájen ve 
20:00 hod. a celý se odehraje ve „farní stodole“. Večer 
nebude založen výhradně na hudbě nýbrž na dvou fil
mech a vystoupení přibyslavské undergroundové kapely 
*OHS* hrající styl *HEzuiTO*. Filmy budou promítány 
v spolupráci s PŘIBYSLAVSKÝM FILMOVÝM KLUBEM. 
Sobotní program začne v 15:00 („farní zahrada – stodo
la“) a to „odpolednem nejen pro děti“ – probíhat budou 
soutěže, společné hry, tvořivé skupinky a nebude chybět 
divadlo. Na odpolední program volně naváže hudební 
večer začínající v 19:00. První interpret bude písničkářka 
Eva Henychová, druhý Jaroslav Uhlíř (s kapelou) – mů
žete se tedy těšit na nezapomenutelné písničky, které za 
posledních 40 let vytvořil J. Uhlíř převážně ve spolupráci 
se Z. Svěrákem jako jsou „Holubí dům“, „Severní vítr“, 
„Ani k stáru“ , „Není nutno“ atd. a jako třetí interpret 
vystoupí pražská kapela Hromosvod. Festival zakončí hu
dební doprovody nedělních bohoslužeb v 8:00 a v 9:30 h.   
Po celý program festivalu budete moci shlédnout foto-
grafickou výstavu a samozřejmě bude otevřena festiva-
lová hospůdka, čajovna. 
PRO INFORMACE O VSTUPENKÁCH A PŘED-
PRODEJÍCH SLEDUJTE: http://www.pribyslav-
skenocturno.cz/; https://www.facebook.com  – 
stránka festivalu – PŘIBYSLAVSKÉ NOCTURNO 12 
Věříme, že i letošní ročník se bude těšit hojné ná
vštěvě, jako tomu bylo loni a i v předchozích letech. 
Všechny čtenáře PO rádi uvidíme na festivalu, ne
jen duchovní hudby, NOCTURNO 12. 

Team NOCTURNO 

nOcTURnO 12  Místní skupina Českého červeného  
kříže v Přibyslavi

V týdnu od 30. 7. do 3. 8. 2012 proběhl již 2. ročník pří
městského tábora, zaměřený na výuku první pomoci. Na 
tábor se přihlásilo 22 dětí ve věku od 6 do 14 let, které 
zde trávily prázdniny od 8.00 do 17.00 hodiny. Zázemí 
nám poskytli místní skauti na jejich základně v Husově 
ulici v Přibyslavi.

V pondělí po přivítání a vzájemném představení, jsme 
část dopoledne věnovali organizačním záležitostem. Také 
jsme děti seznámili  s programem jednotlivých táboro
vých dní. Dětem jsme rozdali trička s motivem červeného 
kříže a lékárničky, které si dozdobily dle vlastní fantazie. 
Kromě her venku, protože počasí nám letos opravdu přá
lo, jsme se odpoledne věnovali opakování znakové řeči 
z loňského ročníku. Očividně to děti velmi zaujalo, mno
ho z nich si znaky pamatovalo. V úterý jsme mimo jiné 
probírali základy Morseovy abecedy. Odpoledne bylo 
krásně teplé a slunečné, proto jsme po obědě vyrazili na 
přibyslavské koupaliště, kde jsme trávili čas až do odpo
lední svačiny. Ve středu jsme vyrazili s dětmi na celodenní 
výlet do Havlíčkova Brodu, kde navštívily všechny složky 
integrovaného záchranného systému. Nejdříve záchran
nou službu, poté jsme měli v plánu navštívit státní policii, 
ale vlivem nepříznivých okolností jsme byli nuceni pro
gram pozměnit. Naší skupinky se velmi ochotně ujal ve
litel městské policie a seznámil nás s její prací. Celý výlet 
jsme zakončili návštěvou hasičského záchranného sboru. 
Moc děkujeme pracovníkům záchranných složek, kteří 
nám věnovali svůj čas, dokázali děti zaujmout a v rámci 
možností i prakticky ukázali některé činnosti. Výlet se 
velmi vydařil, děti byly spokojené. Ve čtvrtek dopoledne 
přijeli zástupci městské policie – sympatická preventistka 
paní Vaňkátová s kolegou. Povídali nám o úloze městské 
policie. Zajímali se, zda děti vědí, jak se chránit na silnici 
a na cyklostezkách. Děti byly šikovné, pozorné, diskuto
valy, ptaly se a dostalo se jim odpovědi na všechny jejich 
dotazy. Děti si dobrovolně nechaly nasadit pouta. Snažily 
se jich pak zbavit, ale marně. Vyzkoušely si plynové mas
ky a další policejní výbavu. Především kluky zajímalo mě
ření radarem a ochotný pan strážník jim změřil nejvyšší 
dosaženou rychlost při běhu na krátkou trať. 

Odpoledne jsme si na dopravním hřišti probrali pro
blematiku provázení nevidomých. Děti si se zavázanýma 
očima vyzkoušely, jak se cítí nevidomý člověk. Učily se, 
jak takové postižené oslovit a jak jim pomáhat. Ukázali 
jsme si Braillovo písmo. Poté jsme se přesunuli na bě
žecký ovál sportovního areálu v Přibyslavi, kde jsme 

pro děti připravili tři disciplíny miniolympiády (běh 60 m, 
skok do výšky a na závěr skok do dálky). I přes opravdu 
parné počasí děti podávaly výborné sportovní výkony, 
překonaly zábrany při skoku vysokém a olympiádu si 
užily. Velká snaha byla odměněna diplomy, pizzou od 
Kytličků a zmrzlinou. V pátek po obědě jsme se pomalu 
chystali na táborák. Maskovali jsme různá zranění – po
páleniny, řezná poranění, zlomeniny, ještě před přícho
dem rodičů a příbuzných dětí. Rodiče se pak snažili pod 
dohledem malých zdravotníků zranění správně ošetřit.  
Na úplný závěr jsme společně zhodnotili uplynulých pět 
dní, kluci i holky obdrželi pamětní listy, společnou fotografii 
s vlastnoručními podpisy všech účastníků tábora, perníko
vé medaile, balíčky se zdravotním materiálem a vylosovali 
si i malou tombolu. Tímto byl 2. ročník Příměstského tábo
ra oficiálně ukončen a zábava se přesunula k táboráku, kde 
si všichni opekli buřtíka.

Týden utekl neskutečně rychle a my věříme,  
že děti odcházely domů spokojené a plné dojmů. Každý 
den byly 1–2 hodiny věnovány probírání určité oblasti 
základů první pomoci (zlomeniny, popáleniny, krvá
cení, šok, resuscitace atd.). Výuka byla zaměřena spíše 
prakticky. Snažili jsme se děti co nejvíce zapojit, aby 
samy přicházely na správný způsob ošetření poranění.  
Malí červenokřižáčci jsou šikovní, znají dobře důležitá 
telefonní čísla IZS, vědí, jaké informace sdělit během  
hovoru se záchrannou službou, umějí základy první  
pomoci a hlavně se nebojí je používat v praxi.

Na závěr bychom chtěli velmi poděkovat rodině Kyt
ličkových za vynikající obsluhu a výborné obědy v jejich 
rodinné Restauraci Veronika v Přibyslavi. I největší ml
souni si nemohli obědy vynachválit!

Děkujeme za pomoc zdravotnici Barče Chalupníko
vé a praktikantům Verče Fikarové a Štěpánovi Bechyně. 
Hlavní organizátorce tábora, paní Iloně Loužecké, patří 
velké poděkování za obrovský kus práce, který odváděla 
několik měsíců před začátkem tábora. Týkalo se to pří
pravy programu, dojednání zázemí, obědů, domluvení 
exkurzí, zajištění zdravotního materiálu, pomůcek a také 
získání sponzorů. Na všechny fotografie z tábora se mů
žete podívat zde http://kikina1976.rajce.idnes.cz/
…TAK ZASE ZA ROK… 

Za vedoucí a praktikanty
Kristýna Loužecká

Michaela Drahošová

2. ročník příměstského tábora s výukou první pomoci
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 Tábor, kde se z chlapců stávají chlapíci

1. Oddíl 
AldeBARAn 
– malé ohlédnutí 
za prázdninovým 
tábořením
Rok se převalil jako voda a před námi se opět objevily 
prázdniny ve své krásné dvouměsíční délce. Náš oddíl 
se proto jako každý rok vypravil na tábor – opět v prv
ních čtrnácti dnech v červenci, opět do Železných Horek 
a opět pod taktovkou Petra – Rozuma – Málka ml., coby 
vedoucího tábora.

Ale to jsem vás asi trochu zmátl, když píši do Horek, 
on totiž tábor začal velkým putováním, které startovalo 
již v pondělí 2. července navečer odjezdem z Přibysla
vi směr Praha. A pak už jen přesednout na Posázavský  
Pacifik, a tradá… Asi se ptáte, proč jsem napsal velké  
putování? Stalo se tak proto, že to byla jedna z nejdel
ších, neli nejdelší cesta před táborem, jakou Aldebaran 
absolvoval. Celé to dobrodružství doprovázené několika 
dešti, puchýři a jinými nehodami trvalo až do pátku 6. čer
vence, kdy poutníci zdárně dorazili právě do zmíněných 
Železných Horek a táboření konečně mohlo jaksepatří 
začít. Ještě jsem zapomněl napsat, že celý „puťáček“ měl 
na starosti, teď použiji něco z táborové mluvy, zasloužilý 
rover a zkušený matador Johny společně se dvěma také 
zasloužilými skauty z řad roverů – Jeníkem a Jendou.

Tak, když už víte, jak to bylo s naším putováním, se můžu 
pustit do líčení událostí na tábořišti v Železných Horkách.

Zatímco si větší část oddílu užívala všech výše uvede
ných krás, druhá část osazenstva složená z roverů a ve
doucích se snažila z ničeho – tedy z několika oklestěných 
a odkůrovaných stromů, plachet a dalšího haraburdí – 
vykřesat NĚCO.  Vy, kteří jste se o to již někdy pokoušeli, 
víte, že to rozhodně není jednoduchá práce. Navíc, k na
šemu ne příliš příjemnému zjištění, nějaká „dobrá duše“, 
která se snažila nám ulehčit práci s vyklízením kuchyně, 
již dopředu a bez našeho vědomí „vyklidila“ kovové tyče 
na stavění podsadových stanů. Mnozí z vás, kteří víte, jak 
takový stan vypadá, mi jistě dáte za pravdu, že bez zmi
ňovaných tyčí stan nepostavíte, ani kdybyste se na hlavu 
stavěli. To byla jen pro ilustraci ukázka jedné z mnoha 
nepohod, s kterými jsme se potýkali.

Když bylo (téměř) vše hotovo, nastal onen den s ma
lým, i když pro nás s velkým P (pátek). Celý tábor byl 
ve znamení stavby První americké transkontinentální 
železnice, pohybovali jsme se tedy ve světě Divokého zá
padu. Hned první večer dostali táborníci, jakožto čerství 
přistěhovalci, novou identitu a byli najati (samozřejmě 
za mzdu) na stavbu železnice. Celý tábor byl prosycen 
celotáborovou hrou, vše se vším souviselo. Co každý děl
ník udělá se svým výdělkem za jednotlivý den, záleželo 
jen a jen na něm. Učili jsme se tak hospodařit s penězi.  
Někdo všechny peníze prohrál v kasinu, někdo si tam zase 
k pěkné sumičce přišel, někdo financoval celou stavební 
partu a jiný si pěkně hromadil peníze pro sebe. Každému 
podle jeho přání, kdo neměl, mohl si půjčit. Ale u koho 
byly nalezeny falešné bankovky, které se začaly také hned 
v počátcích hry objevovat, toho čekal soud a popřípa
dě dokonce i vězení. Popsat vše, co a jak probíhalo, by 
zabralo několik stran, ale nebojte se, jistě se něco ještě 
dozvíte, protože naše hra neskončila a ve stavbě pokra
čujeme i po prázdninách během dalších výprav. Než jsme 
se nadáli, byl před námi poslední den a večer, který byl ve 
znamení táboráku a s ním spojeným křtem dvou skau
tů, čímž se stali „orlími skauty“. Byli to Honzík Ledvinka 
a Štěpán Bechyně, kteří od toho večera nesou skautská 
jména Jenda a Jeník. Možná by vás ještě mohlo zajímat, 
co že to ten křest orlích skautů je. Jedná se o „rituál“, kdy 
se z „obyčejných“ skautů po vykonání tří těžkých zkoušek 
stávají skauti orlí. Takový uchazeč musí ukázat sílu svého 
těla a především ducha. Každý, kdo chce takovou zkouš
ku zvládnout, musí vydržet 24 hodin mlčet, 24 hodin ne
jíst, na 24 hodin odejít z tábora a nikdo jej nesmí celý den 
vidět. Možná to zní jednoduše, ale takové mlčení, to je 

opravdu tvrdý oříšek, zvláště když mlčící musí absolvovat 
normálně celodenní program jako kdokoli jiný.

Díky skvěle připravenému programu, tábor ubíhal neče
kanou rychlostí. Nikomu se nic závažného nestalo a všichni 
jej zvládli na jedničku, včetně našich nejmladších.

Na úplný závěr, pokud vás zajímá, jak to na našem 
táboře opravdu vypadalo, prohlédněte si všechny fotky 
na našich webových stránkách: http://oddilaldebaran.
webnode.cz/

Kdybyste někdo chtěl prožít také nějaké to dobrodruž
ství na vlastní kůži, jste kluci a chodíte alespoň do první 
třídy, klidně a beze strachu mezi nás přijďte. Termíny 
schůzek, setkání, výprav a dalších akcí naleznete také 
na našem webu: http://oddilaldebaran.webnode.cz/, 
nebo sledujte nástěnku u školy, popřípadě zavolejte na 
číslo: 731 585 349.

Za 1. oddíl Aldebaran
Bc. Karel Březina

vedoucí oddílu
PO sTOPách nAšIch 
PředKů
aneb putování napříč 
starými pověstmi 
českými
V době od 25. 6. do 29. 6. 2012 jsme putovali po 
stopách našich předků. Děti a dospělí se seznámili 
s naší historií. První den si děti vyrobily talismany 
pro štěstí a tím mohlo začít naše dobrodružství. 
Putovali jsme s praotcem Čechem a hledali jsme tu 
zemi vyvolenou, která má půdu úrodnou, vodu vel
mi rybnou, kraj ten nejvzhlednější. Vystoupali jsme 
na pomyslnou horu Říp a následovala návštěva 
přibyslavského zámku, kde jsme byli obeznámeni 
s tím, jak žili naši předci. Krokovy dcery nás zasvěti
ly do Libušina proroctví: „Město vidím veliké, jehož 
sláva hvězd se bude dotýkati“ i s tím, že si máme 
obhospodařovat a hlavně neprodávat naši půdu 
a naše bohatství cizincům, abychom se následně 
nestali jejich sluhy…

Další dny jsme putovali po stopách Přemysla 
Oráče, ty nás zavedly do Horáckého muzea v No
vém Městě na Moravě, prohlédli jsme si i krásné 
historické novoměstské náměstí. Přemysla Oráče 
jsme ale nenašli, a tak jsme pokračovali další den 
podle mapy a splněním úkolů až do stavení, kde 
tento budoucí vojvoda hospodařil. Tentokráte jsme 
měli štěstí, neboť jsme Přemysla Oráče zastihli 
doma, a ten nás provedl po svém hospodářství. To 
se u dětí setkalo s velkým a velmi kladným ohlasem. 
Putování pokračovalo po stopách Šemíka a cestou z 
Hamrů nad Sázavou na Šlakhamr, kde jsme navští
vili Brdíčkův mlýn. Zde jsme byli obeznámeni s tím, 
jak se na Peperku těžilo železo a jakým způsobem 
se dostávalo z kamene – některým dokonce došlo, 
jak vznikala dnešní příjmení. Pokračovali jsme přes 
Rozštípenou skálu na Konec světa, kde jsme poo
bědvali a cesta pokračovala dále do Velké Losenice 
a domů. Závěrečný den jsme ukončili vyhlášením 
výsledků naší celotáborové soutěže, všichni byli 
odměněni a po závěrečném ohýnku a společným 
koupáním jsme se, sice neradi, rozloučili. Našeho 
putování se zúčastnilo celkem 16 dětí a 4 dospě
lí. Děkujeme velmi ochotným a vstřícným paním 
kuchařkám z Hotelu Přibyslav za dobrou stravu. 
Přejeme jim, aby měly dostatek spokojených stráv
níků.

za všechny zúčastněné Martina Augustinová
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 Skautské putování napříč starými pověstmi českými

JAK PřIByslAv mění svOU Tvář
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návštěva z mOOKU

Spolky / Kultura

Ve dnech 16.–19. srpna navštívili naše město přátelé z Mooku – 4 členové 
skautské organizace Don Bosco. Při přijetí na radnici se seznámili s velkým 
zájmem s projektem nové základní školy v Přibyslavi, neboť i oni v letošním 
roce dokončili výstavbu nové školy pro region. Pan Piet Martens předal 
starostovi Přibyslavi dopis od nového starosty obce Mook en Middelaar, 
který se velmi zajímá o rozvoj našeho přátelství a v dopise pozval na návštěvu 
do Holandska městskou delegaci. 

V průběhu své návštěvy se holandští skauti samozřejmě setkali se členy 
místní organizace Junáka, prohlédli si s nimi nová zařízení na skautském 
pozemku u Železných Horek a projednali podrobnosti návštěvy skupiny 
holandských skautů u nás, která je plánovaná na příští rok. Starosta města 
ukázal hostům cyklostezku a její blízké okolí. Myslivci se pochlubili srubem 
v Hesově, kde budou při své podzimní návštěvě ubytováni myslivci z Mooku. 
Uskutečnilo se rovněž několik přátelských setkání se členy zahraniční komise.

Anna Šnýdlová
za zahraniční komisi  Přijetí vzácné návštěvy na radnici

na miss pláž 2012 uspěla 
i martina maloušková 
z Přibyslavi
(převzato z Havlíčkobrodského deníku ze dne 6. 8. 2012)

Na konci července se na břehu Vranovské přehrady 
konalo finále Miss pláž, na kterém Martina Maloušková 
z Přibyslavi získala titul druhé vicemiss. Šestnáctiletá stu
dentka chotěbořského gymnázia se do soutěže přihlásila 
sama. „Myslím si, že do takovýchto soutěží by se měl člo
věk hlásit výhradně sám a z vlastního rozhodnutí,“ říká 
Martina, která v soutěži krásy nezaujala porotu poprvé. 
Za sebou má účast „v Dívce roku“, kde se dostala až do 
finále. Letos se probojovala ještě do semifinále Imiss. 
Cesta za titulem na Miss pláž však nebyla jednoduchá. 
„Vůbec první věcí bylo poslání přihlášky přes internet. 
Jako finalistky Miss pláž 2012 jsme byly vybrány odbor
nou porotou podle fotek a údajů z přihlášky. Ve finálo
vém kole proběhl rozhovor s porotou, volná disciplína, 
kde jsem si zvolila sportovní aerobik a nakonec promená
da v plavkách. Nejtěžší pro mě byl asi samotný úvod, kdy 
jsem ještě nevěděla, do čeho jdu,“ dodává s úsměvem. 
Ze soutěže si však neodnesla pouze titul, ale i spoustu 
hodnotných cen. „Vyhrála jsem týdenní zimní pobyt 
v italských Dolomitech, třídenní pobyt v Penzionech 
Gaudeo, parfém, poukázku do parfumerie, značkové 
brýle a obrovské lehátko k vodě. Doufám, že jsem na 
něco nezapomněla. Všechny ceny jsou krásné, ale abych 
se přiznala, tak největší výhrou pro mě bylo asi samotné 
umístění a úspěch v soutěži. Martina je na úspěchy zvyk
lá, na kontě má i mistrovských titulů v aerobicu z dob, kdy 
ještě cvičila za havlíčkobrodský Fanatic. Soutěží Miss pláž 
Martinino soutěžení rozhodně nekončí. „Mám v plánu 
zkusit ještě dalších pár soutěží. V osobním životě určitě 
dostudovat střední školu a nijak se nezmrzačit,“ popisuje 
své nejbližší plány talentovaná a půvabná sportovkyně. 
Všichni nápadníci však mají smůlu, Martina je už více jak 
rok šťastně zadaná. Ondřej Rázl, Tomáš Koutek
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Dvě knihy, dva odlišné názory
Nedávno se mě dostaly do ruky dvě knížky s odlišným 
názorem na svět. (K poznámce jednoho pisálka odněkud 
z Jihlavy, že mé články nejsou běžné, se dá říct, že vy
stupování K. Havlíčka Borovského také nebylo obvyklé 
a snad proto se o něm ještě mluví.)

První knížku napsal Jan Staněk, jmenovala se Cesta, 
pravda a život. Na přebalu této knihy se píše, že Staňkovy 
katechese nejsou suchou prací pouhého teoretika, ale har
monicky spojují teorii s praxí v ideální vzor. Patří k nejlep
ším dílům svého druhu a budou jistě patřit k nezbytným 
pomůckám každého kněze i katechety laika.

Připomeňme, že Msgre Jan Staněk (1869–1948), emer. 
docent katechetiky, rodák z Poříčí u Přibyslavi, biskupský 
a konsistorní rada, býval kaplanem u dr. Ant. C. Stojana. 
Dlouhá léta působil jako katecheta v Blansku, pak v Brně. 
Patřil k okruhu Msgre Kubíčka, autora nového katechismu. 
Pracoval rovněž jako redaktor časopisu Museum, byl lite
rárně činný.

Druhá knížka měla název Ve víru života. Napsal ji rodák 
z Přibyslavi František Časar. Jde o román se silně autobi
ografickými sklony, je zde dokonce uvedena fotografie 
Přibyslavi.

I když je knížka poznamenána tehdejší dobou, myslím 
si, že některé úryvky je dobré zde připomenout.

str. 7: ...V jednom kupé tiše seděl sedmnáctiletý mladík 
Frantík Císařovský. Vzpomínal se smutkem na rodné posá-
zavské městečko Přibyslav, z něhož odcházel jako přeby-
tečný za prací a chlebem do nového, cizího prostředí…

str. 101: ...Naši chlapci měli štěstí, protože raněné toho 
dne přijímal dr. Půža, Frantíkův rodák. Také ho ihned po-
znal, řádně je ošetřil a společně ubytoval... Jejich zdravotní 
stav se denně, dík péči dr. Půži, zlepšoval, až se toho on i 
chlapci přímo zalekli. Navštěvoval je denně a rád s nimi 
hovořil o vzdáleném domově. Od úmorné a svědomitě 
vykonávané práce byl celý přepadlý. Byl mezi lékaři, tím 
spíše mezi důstojníky výjimečným zjevem. Jednal mile 
a srdečně s prostými raněnými vojáky, měl s nimi soucit 
a snažil se jim vždy pomoci…

str. 127: ..„Chtěl bych vám ještě říct, jak dopadla pro-
hlídka u našich obchodníků a rolníků,“ zdržel ještě besed-
níky Frantík Kolouch. „Provedli ji členové národního výbo-
ru za policejní asistence. Byli přitom také naši soudruzi, 
navrátilci z Ruska, Sobota a Mejsnar. První byl na pořadu 
obchodník Kunc, který dřel lidi víc než ostatní a záhadným 
způsobem se udržel přes celou válku doma, přestože je to 
chlap, který by moh´ skály lámat... 

Letos uplynulo již 70 let od doby, kdy byli odvezeni 
naši židovští obyvatelé do Terezína. Myslím si, že je pro
to namístě uvést pozoruhodný rekord jednoho rodáka. 
Tomuto člověku se totiž dvakrát podařilo utéct německým 
vojákům. Jeho strastiplné útěky jsou dopodrobna zmapo
vány. Snad se o něm v blízké době dozvíme více i u nás 
v Přibyslavi. K lítosti musím říct, že nakonec byl umučen 
v koncentračním táboře.

J. Ledvinka, ml.

Co nás čeká v novém školním roce? Určitě navážeme 
na již zaběhnuté akce z předešlého školního roku, 
kterými jsou spolupráce s KVC Harmonie a měsíční 
setkávání „Rodiče čtou dětem“.

První setkání maminek, babiček a dětí z KVC 
Harmonie je naplánováno opět na první středu 
v měsíci, tzn. 5. 9. 2012, od 8:30. Akce „Rodiče 
čtou dětem“ se poprvé uskuteční 12. 9. 2012 od 
16:00 v dětském oddělení. Na tyto dvě akce srdečně 
zveme malé i velké příznivce naší knihovny.

Připravujeme pro Vás besedu se zajímavým 
a v současnosti velmi žádaným spisovatelem, 
pro MŠ a ZŠ opět nabízíme po včasné domluvě  
„Knihovnické lekce“. Oblíbená „Burza knih“ stále trvá.

Od září 2012 je znovu zahájen pravidelný 
sobotní provoz městské knihovny, a to v čase 
9:00–11:00.

Na podzim 2012 sekce veřejných knihoven 
SKIP vyhlašuje již 16. ročník celostátní akce 
Týden knihoven, kterého se zúčastní i naše Městská  
knihovna Přibyslav. Letošní motto zní: ČTI, ŽIJ 
ZDRAVĚ!

O konkrétních akcích a termínech Vás budeme 
včas informovat prostřednictvím Přibyslavského 
občasníku.

Nedílnou součástí akcí v naší knihovně je i nákup 
knižních novinek, z nichž Vám dnes přestavím tři 
tituly.
y První kniha – Příběhy ze showbyznysu 

od známé zpěvačky Ivy Frühlingové nás seznámí 
s tím, jaké to je prosadit se nejen v českém, ale 
i francouzském showbyznysu.
y Druhý titul je detektivní příběh – Vánoční 

loterie od spoluautorek, matky a dcery, Mary  

nOv ý šKOlní ROK neJen v měsTsKé 
KnIhOvně PřIByslAv

Higgins Clarkové a Carol Higgins Clarkové. 
Záměrně Vás neseznámím s anotací, je více než lákavá!
y Třetí kniha s názvem – Každý den, každou 

hodinu od Nataši Dragnicové potěší milovnice či 
milovníky milostných románů. Je to strhující milost
ný příběh nevšední emocionální síly. Je nadčasový 
ve své víře v osudovou předurčenost obou hrdinů, 
a zároveň současný v tom, jak přesvědčivě dokáže 
zachytit nelehký vztah dvou milujících se lidí, jejich 
prohry i naděje.

A co se bude dít v kulturním zařízení dál?
Dne 6. 9. 2012 bude v kulturním domě v 17:00 

zahájena výstava dřevěných soch Jaroslava Břečky 
z Račína.

V pátek 7. 9. 2012 od 16:00 proběhne ve spo
lupráci s MAS Havlíčkův kraj ve výstavní síni 
Kurfürstova domu vernisáž výstavy pod názvem 
„Havlíčkův kraj v kresbách Rudolfa Ludmily“.

V rámci Přibyslavských slavností a Mlékáren
ského dne zveme spoluobčany na Dny evropského 
dědictví, kdy bude návštěvníkům zpřístupněna 
nejen přibyslavská gotická věž, ale i městské muze
um a výše zmiňované výstavy. Gotická věž bude na
posledy zpřístupněna veřejnosti v tyto dny, v letošní 
turistické sezoně končí možnost ji zhlédnout právě 
v neděli 9. 9. 2012.

Bližší informace o programu Přibyslavských 
slavností najdete na stránkách občasníku nebo na 
webových stránkách města.

V kulturním domě – kino zahajuje pravidelné 
promítání v pátek 7. 9. 2012 filmem „Líbáš jako 
ďábel“, a to v 19:30.

Za KZM Přibyslav se na Vás těší 
Andrea Slaninová, knihovnice

V sobotu 30. července skupina knihovníků z Krajské 
knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě navštívila ekolo
gické zemědělství Kozí Dvorek v Olešence u Přibyslavi. 
Zaujati myšlenkou agroturistiky, k níž hospodářská mapa 
Vysočiny přímo vybízí, nechali za koně Matěje a Kmínku 
ze stáje pana Josefa Čapka z Modlíkova zapřáhnout žeb
řiňák a sledováni pohledy přibyslavských občanů vyrazili 
ke svému cíli.

Prohlídka kozí farmy se vydařila. Kůzlata ani kozy 
nezklamaly a hleděly si návštěvníků – během celého 
výkladu paní Věry Dvorské tahaly za kalhoty, trička, 
ožužlávaly tkaničky a šňůrky, které zvolna visely z oděvů 
a batohů knihovnic. Jedna z koz předvedla odvážný ta
neček na hřbetě berana, postaveného do role varietního 
koně. Poté, co se návštěva příliš přiblížila k ležení beranů, 
zmobilizoval ležící dobytek v rychlosti své síly a okamžitě 
se postavil na nohy. V tu chvíli se ukázalo, jak přítulným 
zvířetem taková koza jest. Berani si totiž na rozdíl od koz 
udržovali uctivý odstup. 

Jinak ale ve výběhu panovala skvělá nálada: Border 
kolie Frony, která má kozy na starost, se samou radostí 
vyválela v hromádce kozích bobků a knihovníci mohli 
v závěru návštěvy ochutnat výtečné kozí mléko nebo na
koupit zásobu kozích sýrů.

Brodští knihovníci na Kozím dvorku
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Otevřelo město 
Pandořinu skříňku 
dluhů? 
Začátkem července tohoto roku zastupitelstvo města 
odhlasovalo zásadní rozhodnutí, které bude mít vý
znamný dopad na rozvoj města a okolních obcí na 
mnoho dalších let. Bylo schváleno pokračování roz
sáhlé rekonstrukce Základní školy. Město tak dalo 
zelenou realizaci 1. a 2. etapy doložitelně špatného 
projektu, kvůli kterému byla celá stavba zastavena. 
Zjištěné chyby v už tak nákladném projektu budou 
stát ( jen v prvních dvou etapách stavby) naši společ
nou pokladnu dalších minimálně 6,5 mil. Kč oproti 
původní vysoutěžené ceně. Nedostatky a případné 
náklady na další etapy č. 3 a 4 nebyly dosud vy-
čísleny ani odhadem. Přesto dali naši zastupitelé 
pokračování projektu jako celku zelenou a vůbec 
nejednali o alternativách (např. o novém projektu 
s výrazně levnějším řešením celé rekonstrukce).  
Dosud známé náklady navrhované pro probíhající 
velkorysou rekonstrukci základní školy přesahují 
částku 100 mil. Kč. To je částka veliká asi jako celý 
roční rozpočet města Přibyslav včetně všech dotací 
a příjmů z hospodářské činnosti za rok 2011. Město 
neušetřilo za mnoho let z nadstandardních příjmů 
skládky ani korunu a také nezískalo na tento projekt 
žádný grant, v důsledku čehož bude muset zaplatit 
celou stavbu z vlastního. Všechny peníze město 
nemá. Příští rok tak přibude k současnému dluhu 
města ve výši 24,5 mil. korun ještě další minimálně 
stejně veliký. A to po realizaci prvních dvou etap 
bude školní budova KORD stále stát. 

Z výše uvedených důvodů jsem rád, že všichni tři 
zastupitelé za NPP pokračování stavby dle tohoto 
projektu nepodpořili a nepřidali se ke spornému 
rozhodnutí ostatních zástupců občanů. 

Je potěšující, že nedávno parlamentem schvá
lené nové Rozpočtové určení daní přinese v příštích  
letech každoročně našemu městu o 10 mil. korun 
více a že tak snad ztlumí očekávaný silný nárůst 
zadlužení Přibyslavi. Nezbývá než do budoucnosti 
doufat v moudré a hospodárné rozhodování námi 
zvolených zastupitelů a věřit, že opět nepřijdou 
zkrátka okolní obce s tolik slibovanými investicemi 
do infrastruktury.

Milan Kachlík, občan Přibyslavi   
      

Dočkám se? 2
Dnes je 19. 8. 12 a ve věci poškozování mého pozemku 
vodou stékající z městských komunikací se nic nezmě
nilo. Nadále trvá naprostý nezájem  MÚ situaci řešit.

Dne 4. 7. 12 v úřední den jsem se chtěl zeptat sta
rosty, proč se nic neděje, když náprava byla písemně 
přislíbena koncem května. Přes ujištění v podatelně 
a sekretariátu, že je přítomen, jsem se ho během cca 
30 min čekání nedočkal. Potkal jsem ho v neděli a do
volil jsem se ho zeptat na stanovisko – strohá odpověď: 
„Čeká se na firmu“, otočil se a odcházel. Čeká se. Jak 
dlouho?! Měsíc, půl roku, rok?! Mě přece nezajímá, co 
nějaká firma špatně provedla na majetku města. To není 
moje starost. Možná by se toto dalo pochopit, kdyby 
náprava byla složitá nebo nákladná. Jsem přesvědčen, 
že kdyby byla situace opačná a já nějak i nepřímo po
škozoval majetek města, jistě by je nezajímalo, proč 
a kdo to způsobil, ale chtěli by okamžitou nápravu po 
mně. Jsem jednáním Ing. Benešové i starosty zklamán. 
Zřejmě Ing. Benešová pracuje, tak jak pracuje nikoliv 
pod vedením, ale pod ochranou starosty. Teď ne
mám na mysli jen svou záležitost, ale i to, jak se stará 
o majetek města. Stezka okolo Přibyslavi (Pod farou) 
vypadala ještě 2. 8. jako džungle, poutač Řeka Sázava 
do ¾ zarostlý. Až po rozhovoru s místostarostou byla 
stezka uvedena do náležitého stavu, mimo jiné mi sdě
lil, že měla být posečená již v týdnu 23. 7.–27. 7. (před  
Šatlava festem) – pěkná vizitka pro město.

Všichni víme, jak pracuje naše vláda a ministerští 
úředníci, bohužel jsem poznal, jak jednají a pracují kraj
ští úředníci. Ale na malém městě, kde se občané a za
stupitelé navzájem znají, bych očekával něco jiného. Je 
třeba, aby si někteří vedoucí pracovníci MÚ uvědomili, 
pro koho tam jsou, kdo je platí – měli by respektovat 
oprávněné požadavky občanů a reagovat na ně. A když 
to tak není, měli by se občané ozvat a zveřejnit svou 
nespokojenost nebo také spokojenost a poděkování za 
pomoc nad rámec pracovní náplně. Jestliže někdo je tak 
nadšen a udiven, že si úředník jen plní své povinnosti 
a poděkuje mu za to, je to jeho věc.

Já jsem byl doposud s prací pracovníků a pracovnic 
na jednotlivých odborech spokojen. Ochotně, profesio
nálně a většinou s úsměvem vyřídili veškeré záležitosti, 
které se projednávaly. Až s novou pracovnicí přišly 
i nové způsoby.

MÚ jistě vynakládá nemalé prostředky na údržbu 
zeleně a parků, aby město vypadalo pěkně a občanům 
i návštěvníkům se líbilo. A když se občan snaží přispět 
k příjemnému vzhledu města na soukromém pozemku 
tím, že se o něj stará, udržuje a zvelebuje jej, neměli by 
mu úředníci „házet klacky pod nohy“ tím, že nechají 
svým nezájmem pozemek poškozovat. Jinde se jim 
snaží pomáhat a ještě jim přispívají.

Jan Sejkora

Kdo si počká, ten se dočká. To říkávala moje babička. 
Musíme si i my stěžovatelé na určité věci počkat.
Dneska si myslíme, když je ta demokracie, že naše stíž
nost musí být ihned vyřízena. Ale ať si každý stěžovatel 
sáhne do svého svědomí. Udělal jsem všechno hned a 
bez řečí? 

I já jsem měla takový dojem, že naše stížnost na 
Odbor správy a držby příliš dlouho trvá. Nakonec však 
v našem domě byla dána elektřina ve společných pro
storách do pořádku. Bylo okolo toho dost nejasností, 
ale snad už bude klid.

I moje další přání se splnilo. Přístřešek, kde bylo 
všechno nemožné, se dal do pořádku. S pomocí Oldři
cha Matýska jsme si udělali pěkné posezení. Nemusíme 

sedět v průjezdu a v průvanu. Nedělalo to dobrý dojem 
na ty, kdo procházeli okolo. Nemusíme utíkat do bytů, 
pokud začne pršet a stěžovat si na to, že nemáme kde 
posedět. Kdo chce a má zájem, může tam přijít, i když 
nebydlí v domě s pečovatelskou službou.

Tímto bych chtěla poděkovat paní Ing. L. Benešové, 
že tato věc byla vyřešena ihned. Tak co budeme kritizo
vat příště? 

Přeji všem stěžovatelům, ať je jejich stížnost vyřešena 
v krátké době. Rozčilování k ničemu nevede. To jsem 
poznala na sobě. Když budete mít smutno na duši, 
přijďte mezi nás pod přístřešek. Tam si zazpíváme sice 
s kazetou, ale bude nám hej. Přeji všem zdraví a pevné 
nervy. 

Beštová

Kdo si počká, ten se dočká

VÝSLEDKOVÁ LISTINA – MUŽI

Příjmení Jméno Čas Body Pořadí

Šubrt Petr 03:02.0 100,00 1

Loužecký ml. Petr 04:06.0 73,98 2

Vaněra Jan 04:47.0 63,41 3

Moštěk Josef 04:55.0 61,69 4

Vábek ml. Jaroslav 05:18.0 57,23 5

Vábek Jiří 05:41.0 53,37 6

Loužecký  Richard 05:55.0 51,27 7

Loužecký  Filip 06:25.0 47,27 8

Loužecký st. Petr 06:35.0 46,08 9

Vábek st. Jaroslav 06:45.0 44,94 10

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - ŽENY

Příjmení Jméno Čas Body Pořadí

Šubrtová Lucie 04:02.0 100,00 1

Loužecká Kristýna 04:33.0 88,64 2

Sedláková Lenka 04:48.0 84,03 3

Vaněrová Andrea 05:13.0 77,32 4

Šubrtová Eliška 05:34.0 72,46 5

Mošťková Miroslava 06:16.0 64,36 6

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - DVOJICE

Příjmení Body Pořadí

Šubrtovi 200,00 1

Loužecký st. P., 
Loužecká K.

134,72 2

Mošťkovi 126,05 3

PŘIBYSLAVSKÝ 
DVANÁCTIBOJ 2012 
PLAVÁNÍ
V pátek 10. srpna a v neděli 12. srpna absolvo
valo celkem šestnáct soutěžících osmou disciplinu 
dvanáctiboje – dvoustovku plavání volným způ
sobem v přibyslavském koupališti. Počasí, stejně 
jako teplota vody, bylo přijatelné a vítězství z loň
ského roku obhájil Petr Šubrt, který se tak dostal 
na první místo průběžného pořadí. V kategorii žen 
zvítězila Lucie Šubrtová, která zlepšila svůj loňský 
výkon o 25 sekund. Příští disciplinou dvanáctiboje 
bude v neděli 2. září 2012 jedenáctý ročník Brz-
kováku, cyklistické časovky do vrchu na trati Poříčí 
(statek) – Brzkov (lom) v délce 3,8 km. Prezentace 
9:30 hod, start v 10:00 hod u statku v Poříčí. 
Pořadatelem tohoto závodu je Cykloklub Posázaví  
– www.ckposazavi.net.

 Ing. Josef Moštěk
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Místní akční skupina Havlíčkův kraj – průzkum potřeb obyvatel, 
podnikatelů a neziskových organizací
Vážení občané, podnikatelé a neziskové organizace,                                                                         
dovolujeme si Vás oslovit s anonymními dotazníky, které si kladou za cíl zjistit potřeby obyvatel, firem a neziskových organizací na území města Přibyslav a jejích 
místních částí.  Naše město je členem Místní akční skupiny Havlíčkův kraj, která se snaží pro region 29 obcí získávat prostředky z EU. V současné době se plánuje 
rozdělení finančních prostředků na období 2014 – 2020. Abychom své plány mohli nastavit podle potřeb obyvatel v našem území, potřebujeme od Vás tyto 
informace také získat. Odpovědi na otázky zaškrtněte, zakroužkujte, či jinak zvýrazněte. Je možno označit více odpovědí na jednu otázku. Výsledky šetření budou 
využity pro další rozvoj našich obcí v území MAS Havlíčkův kraj. Všechna data získaná tímto dotazováním slouží výhradně pro potřeby naší organizace a místní 
samosprávy. Vyplněný dotazník z následující dvojstrany vytrhněte a odevzdejte na podatelně městského úřadu do 12. 9. 2012, nebo na elektronickou adresu 
ouvinovae@pribyslav.cz. DOTAZNÍK PRO OBYBATELE NALEZNETE V TOMTO ČÍSLE PŘIBYSLAVSKÉHO OBČASNÍKU A NA WWW.PRIBYSLAV.CZ. 
ZÁROVEŇ NA STRÁNKÁCH MĚSTA NALEZNETE DOTAZNÍK PRO PODNIKATELE A NEZISKOVÉ ORGANIZACE. PROSÍME VÁS TÍMTO O JEJICH 
VYPLNĚNÍ!  Děkujeme za Váš čas a ochotu k vyplnění dotazníku!    

Jaroslava Hájková a Martin Kamarád

Úvodní dotazy /Zaškrtněte vyhovující odpověď/
Jste spokojeni s životem ve své obci více jak před 2 roky?
 Ano
 Ne

Je Vám známa činnost MAS Havlíčkův kraj?
 Ano
 Ne

Zúčastnil jste se někdy akce podpořené/spolupořádané MAS Havlíčkův kraj?
 Ano
 Ne
 Možná ano, ale nevím o tom

Rozvoj obce /Zaškrtněte libovolný počet možností, vybrané možnosti můžete i očíslovat dle důležitosti, kterou jim přikládáte (1 = nejvyšší 
důležitost, 2 = menší důležitost, atd.)/
Dle Vašeho mínění by obec v nejbližším období let 2014 – 2020 měla investovat do rozvoje těchto oblastí:

Inženýrské sítě ve vlastnictví obce či jiných organizací (IS)�	
Vodovod�	

Odvod splaškových vod od domů (kanalizace) a zajištění jejich čištění�	

Odvod povrchových vod�	

Zavedení plynu�	

Rozvod elektrické energie�	

Zavedení komunikačních sítí (telefon, internet, kabelová televize)�	

Ostatní infrastruktura (OI)�	
Obnova budovy kulturního domu�	

Obnova budovy kina�	

Obnova budovy sokolovny�	

Obnova budovy hasičské zbrojnice�	

Obnova budovy obecního úřadu�	

Obnova/vytvoření venkovního hřiště pro malé děti (cca do 10 let)�	
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Obnova/vytvoření venkovního hřiště pro děti školního věku (10 – 18 let)�	

Vytvoření venkovního hřiště pro seniory�	

Obnova/vytvoření venkovního sportovního hřiště�	

Obnova/vytvoření veřejného koupaliště�	

Vytvoření krytého sportoviště  tělocvičny�	

Obnova/vytvoření klubovny pro mládež�	

Obnova/vytvoření Baby klubu (klubovna pro maminky s dětmi na mateřské dovolené)�	

Obnova/vytvoření klubovny pro zájmové spolky�	

Obnova/vytvoření veřejné knihovny�	

Obnova/zřízení zdravotního střediska�	

Obnova/zřízení veterinární ordinace�	

Školství (ŠK)�	
Vybudování MŠ�	

Vybudování ZŠ�	

Podpora/zachování provozu stávající MŠ�	

Podpora/zachování provozu stávající ZŠ�	

Vytvoření/prodloužení provozu družiny. Provoz družiny je požadován do …… hodin.�	

Zajištění soukromého skupinového hlídání dětí předškolního a školního věku v době letních prázdnin. Máme zájem o hlídání �	
dítěte/dětí ve věku ………… na dobu …….. týdnů. Za tuto službu jsme ochotni zaplatit za jedno dítě na den ……….. Kč.

Sociální oblast (SO)�	
Zajištění příležitostné pečovatelské služby pro seniory formou objednávkové služby (proti úhradě)�	

Zajištění místa v domově pro seniory (proti úhradě) pro soběstačné seniory�	

Zajištění místa v domově pro seniory (proti úhradě) pro nesoběstačné seniory bez nutnosti zvláštní lékařské péče, pouze �	
s nutností dopomoci při běžných činnostech

Zajištění místa v domově pro seniory či jiném speciálním zařízení (proti úhradě) pro nesoběstačné seniory s nutností zvláštní �	
lékařské péče

Zajištění místa pro seniory v denním stacionáři bez nutnosti speciální péče�	

Zajištění místa pro seniory v denním stacionáři se speciální péčí. �	

Zajištění služby dálkového dohledu na seniory, kteří jsou sami, prostřednictvím vysílačů, který má senior stále u sebe a v �	
případě nouze (zdravotní/bezpečnostní) se stiskem jediného tlačítka dovolá na operátora, který mu přivolá příslušnou pomoc 
(služba typu “Život 90”, nutná úhrada za poskytování služby)

Zajištění dovozu obědů do obce pro zájemce z řad občanů (proti úhradě za cenu služby)�	

Zřízení nízkoprahového zařízení pro mládež�	

Zřízení obecního bytu jako startovacího bytu pro mladé rodiny �	
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Životní prostředí (ŽP)�	
Vytvoření sběrného místa pro separovaný odpad �	

plasty�	

sklo�	

papír�	

bioodpad�	

železo�	

hliník�	

drobná elektrozařízení�	

zlepšení údržby veřejných prostranství�	

zvýšení výsadby veřejné zeleně – stromů a keřů�	

vybudování systémů ÚSES (územní systém ekologické stability, tj. vytvoření předem navrženého ozelenění krajiny pro zlepšení �	
životních podmínek volně žijící zvěře a zvýšení ekologické stability krajiny)

odstranění starých, nepovolených skládek odpadu�	

podpora/zajištění po domluvě údržby neudržovaných soukromých ploch�	

vytvoření protipovodňových opatření v obci�	

Dopravní obslužnost (DO)�	
Zlepšení stavu silničních komunikací�	

Zlepšení autobusového spojení�	

Zlepšení vlakového spojení�	

Vybudování zastávky MHD�	

Lepší údržba zastávek MHD�	

Cestovní ruch (CR)�	
Označení nových cyklostezek na stávajících komunikacích/cestách�	

Vybudování nových cyklostezek v okolí obce�	

Vytvoření a označení v terénu nových turistických tras�	

Vybudování veřejného tábořiště (minimální rozsah  ohrazená část louky s přístupem k užitkové vodě, suchým WC a místem �	
pro rozdělání ohně)

Vybudování úschovny kol (pokud v obci není zájem o provoz z řad podnikatelů)�	

Vybudování doprovodných turistických zařízení k turistickým trasám a cyklostezkám (informační panely, oddychová místa)�	

Kulturní dědictví (KD)�	
Obnova/rekonstrukce místních historických památek�	

Obnova/rekonstrukce místních sakrálních památek�	
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Ostatní služby (OSL)�	
Zvýšení bezpečnosti obyvatel v obci dozorem policie�	

Zvýšení bezpečnosti obyvatel v obci instalací kamerového systému�	

Zajištění provozu veřejné knihovny�	

Zajištění občasné základní lékařské služby (praktický lékař)�	

Zajištění veřejných přednášek či občasného promítání filmů v místním kulturním domě či kině�	

Zajištění prodeje potravin (pokud v obci není zájem o provoz z řady podnikatelů)�	

Zajištění provozu pohostinství (pokud v obci není zájem o provoz z řady podnikatelů)�	

Pořádání společenských, sportovních a jiných zábavních akcí pro veřejnost (tj. dospělí + děti), a to min …… x ročně�	

Pořádání společenských, sportovních a jiných zábavních akcí pro veřejnost zaměřených na děti, a to min …… x ročně�	

Pořádání společenských, sportovních a jiných zábavních akcí pro veřejnost zaměřených na dospělé, a to min …… x ročně�	

Pořádání společenských, sportovních a jiných zábavních akcí pro veřejnost zaměřených na seniory, a to min …… x ročně�	

Ostatní (O)�	
Řešení problematiky nevyužitých, silně chátrajících objektů v obci�	

Spolupráce při řešení problémů spojených s útlumem stávajících podnikatelských činností v obci �	

Další návrhy občanů na rozvoj obce (vypište vlastní, doposud neuvedené, konkrétní návrhy pro budoucí rozvoj obce):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podnikatelská sféra (PS)

Podnikatelé působící v obci by se měli v nejbližší době investovat do:

Zajištění provozu pohostinství�	

Zajištění prodeje potravin�	

Vytvoření pracovních míst v obci v rámci stávajících podnikatelských subjektů�	

Pořádání společenských, sportovních a jiných zábavních akcí pro veřejnost (tj. dospělí + děti), a to min …… x ročně�	

Pořádání společenských, sportovních a jiných zábavních akcí pro veřejnost zaměřených na děti, a to min …… x ročně�	

Pořádání společenských, sportovních a jiných zábavních akcí pro veřejnost zaměřených na dospělé, a to min …… x ročně�	

Pořádání společenských, sportovních a jiných zábavních akcí pro veřejnost zaměřených na seniory, a to min …… x ročně�	

Příspěvek občanů

Na realizaci rozvoje obce

Jsem ochoten přispět dobrovolnickou prací v těchto oblastech (využijte písmenné zkratky uvedené za jednotlivými �	
oblastmi)……………………..

Nemám zájem se nijak na rozvoji obce podílet�	
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MUŽI Silový trojboj Kuželky Míčový víceboj Přespolní běh Běh do vrchu Cyklistika Kolečkové brusle Plavání Celkově
Příjmení Jméno body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí
Šubrt Petr 0,00 0 93,18 3 41,18 12  13 88,37 6 82,09 3 100,00 1 79,13 5 100,00 1 583,95 1
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 44,83 10 549,53 2
Moštěk Josef 100,00 1 84,09 7 88,24 3  5 68,39 15 66,27 9 73,71 13 0,00 0 61,69 4 542,39 3
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 0,00 0 502,04 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 0,00 0 451,03 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 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 0,00 0 361,19 7
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 46,08 9 287,72 8
Bradáč Jiří 0,00 0 0,00 0 0,00 0 90,89 5 100,00 1 88,06 8 0,00 0 0,00 0 278,95 9
Loužecký Filip 0,00 0 38,64 14 70,59 8  9 0,00 0 53,4 14 0,00 0 48,80 9 47,27 8 258,70 10
Loužecký ml.  Petr 0,00 0 0,00 0 94,12 2 81,14 10 0,00 0 0,00 0 0,00 0 73,98 2 249,24 11
Dolák Vladimír 0,00 0 86,36 6 100,00 1 0,00 0 59,14 11 0,00 0 0,00 0 0,00 0 245,50 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 51,27 7 243,45 13
Dubský Miroslav 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 80,88 4 79,62 12 77,43 6 0,00 0 237,93 14
Bradáč Alois 0,00 0 0,00 0 0,00 0 70,02 13 55,00 13 0,00 0 0,00 0 0,00 0 125,02 15
Vábek Jiří 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 71,33 7 53,37 6 124,70 16
Řezníček Roman 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1  2 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 17
Kříž Ondřej 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1  2 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 18
Kamenský Radim 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 0,00 0 100,00 19
Jána Lubomír 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 99,96 2  3 0,00 0 0,00 0 99,96 20
Sládek Jan 0,00 0 0,00 0 0,00 0 99,93 3 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 99,93 21
Miglec Vikror 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 99,51 4 0,00 0 0,00 0 99,51 22
Moravec Vojtěch 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 98,21 2 0,00 0 0,00 0 0,00 0 98,21 23
Matějka Luboš 0,00 0 43,18 13 52,94 10  11 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 96,12 24
Nejedlý Zdeněk 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 94,89 6 0,00 0 0,00 0 94,89 25
Plzák Jiří 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 94,48 7 0,00 0 0,00 0 94,48 26
Hulák Petr 0,00 0 0,00 0 0,00 0 93,86 4 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 93,86 27
Lehr Tomáš 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 87,40 2 0,00 0 87,40 28
Zvěřina Miloslav 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 87,2 9 0,00 0 0,00 0 87,20 29
Pospíchal Jaromír 0,00 0 0,00 0 0,00 0 86,86 7 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 86,86 30
Ledvinka Josef 0,00 0 0,00 0 0,00 0 84,02 9 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 84,02 31
Teml Rostislav 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 80,69 4 0,00 0 80,69 32
Matějka Zdeněk 0,00 0 72,73 10 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 72,73 33
Bečka Mirek 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 71,94 14 0,00 0 0,00 0 71,94 34
Sedlák Tomáš 0,00 0 70,45 11 0,00 0 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 0,00 0 68,92 36
Vaněra Jan 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 63,41 3 63,41 37
Vábek ml. Jaroslav 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 57,23 5 57,23 38
Vacek Martin 37,28 7 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 37,28 39
ŽENY Silový trojboj Kuželky Míčový víceboj Přespolní běh Běh do vrchu Cyklistika Kolečkové brusle Plavání Celkově
Příjmení Jméno body pořadí 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 8 100,00 1 559,42 1
Loužecká Kristina 0,00 0 81,01 4 85,71 2 80,04 3 89,66 2 0,00 0 68,04 7 88,64 2 493,10 2
Šubrtová Eliška 0,00 0 27,85 8 42,86 6 76,14 4 76,47 4 63,28 4 69,1 6 72,46 5 428,16 3
Lazárková Veronika 0,00 0 89,87 2 71,43 4 70,76 6 82,11 3 75,02 3 0,00 0 0,00 0 389,19 4
Mošťková Miroslava 0,00 0 100,00 1 50,00 5 0,00 0 49,37 7 0,00 0 0,00 0 64,36 6 263,73 5
Doležalová Michala 100,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0 200,00 6
Sedláková Lenka 0,00 0 46,84 6 0,00 0 0,00 0 0,00 0 62,73 5 0,00 0 84,03 3 193,60 7
Seemannová Jitka 0,00 0 37,97 7 35,71 7 61,37 7 57,78 6 0,00 0 0,00 0 0,00 0 192,83 8
Vaněrová Andrea 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 82,56 4  5 77,32 4 159,88 9
Kvardová Markéta 0,00 0 78,48 5 78,57 3 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 157,05 10
Šulcová Martina 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 11
Jánová Petra 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 0,00 0 0,00 0 100,00 12
Stehlíková Růžena 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 0,00 0 100,00 13
Havlíková Jana 0,00 0 0,00 0 0,00 0 93,84 2 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 93,84 14
Bajáková Haba 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 90,08 2 0,00 0 90,08 15
Trdá Blažena 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 85,91 3 0,00 0 85,91 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 0,00 0 82,56 17
DVOJICE
Příjmení Silový 

trojboj
Kuželky Míčový 

víceboj
Přespolní 
běh

Běh do 
vrchu

Cyklistika Brusle Plavání Body 
celk.

Pořadí

Šubrtovi 0,00 174,19 141,18 164,22 149,92 182,99 130,87 200,00 1143,37 1
Zach, 
Lazárková

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

Loužecký st. P., 
Loužecká K.

0,00 181,01 173,95 0,00 143,06 0,00 0,00 134,72 632,74 3

Mošťkovi 0,00 184,09 138,24 0,00 115,64 0,00 0,00 126,05 564,02 4
Kubát, 
Kvardová

0,00 172,80 149,16 0,00 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 0,00 274,55 6

Vacek, 
Doležalová

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

PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2012 – CELKOVÉ VÝSLEDKY PO OSMI DISCIPLÍNÁCH
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SZMP informuje
Sportovní hala
Ve sportovní hale proběhlo v srpnu soustředění 
basketbalové mládeže z Havlíčkova Brodu a volej
balistek z Brna. Začíná opět nová sezona a tak je 
třeba, aby se zájemci o pronájem již hlásili, protože 
se postupně vytváří rozvrh využívání sportovní haly, 
včetně malého sálu.

Sportovní areál
Sportovní areál je možno využívat po dohodě se za
městnanci SZMP. I volný vstup na atletickou dráhu 
včetně lezecké stěny pod dohledem dospělé osoby 
bude umožněn.
 
Cyklostezka
Po zahájení provozu se staráme o průběžný úklid 
celého úseku. Stále přetrvává nešvar v znečišťování 
cyklostezky a blízkého okolí nejrůznějšími odpadky 
a PET lahvemi.

Běh naděje 2012
V rámci Přibyslavských slavností v sobotu 8. září 
2012 při tradičním Mlékárenském dnu pořádáme 
ve spolupráci s VZP BĚH NADĚJE. Start účastníků 
je v 11.00 hodin před přibyslavskou radnicí. Trasa 
běhu povede klidnější částí Bechyňova náměstí. 
Bližší informace se účastníci závodu dozvědí před 
startem od moderátora zábavného dopoledne. 
Všeobecná zdravotní pojišťovna bude při této 
sportovní akci poskytovat bezplatná zdravotnická 
měření (krevní tlak a % tělesného tuku). Bude při
praven i zábavný dětský koutek a s nejrůznějšími 
aktivitami pro malé návštěvníky. Zároveň bude 
informovat o výhodách a bonusech pro své pojiš
těnce. 

Zdeněk Matějka SZMP

Florbal sezóna 
2012/2013

Přibyslavskému florbalu se dostává stále větší obliby 
mezi mládeží a sportující veřejnosti. Jen pro zajímavost: 
v celorepublikovém měřítku je florbal v počtu mládežnic
ké členské základny již druhý největší sport v ČR! Stále 
se zvětšující členská základna mladých hráčů či hráček se 
rapidně rozrůstá i v Přibyslavi, o čemž svědčí počet druž
stev přihlášených do nadcházející sezóny 2012/2013. 
Novinkou pro tuto sezónu je nově přihlášené družstvo 
starších žáků. SK Juvenis tak na prahu nové sezóny 
2012/2013 posílá do oficiálních soutěží (pod hlavičkou 
České Florbalové Unie) 4 svá družstva. Představme si 
je blíže.

Starší žáci 
Po několika sezónách jsme opět přihlásili do ligové sou
těže družstvo starších žáků, a to již tradičně společně 
s Velkou Losenicí. V této kategorii nastupují chlapci, ale 
i děvčata, ročníky narození 1998 a 1999. Hraje se dlou
hodobá tabulka a vítěz postupuje na mistrovství ČR,  
kde se utká s nejlepšími družstvy z ČR. Členská zá
kladna je v této kategorii, díky Velké Losenici, široká. Na  
každém turnaji se hrají dvě utkání, na hřiště nastupuje za 
každé družstvo vždy pět hráčů a jeden brankář. Nejbližší 
turnaj starší žáky čeká 22. 9. 2012 v Dačicích a soupeři bu
dou družstva SK Jemobu B a Tornádo Jemnice. První turnaj 
může napovědět o síle a dalších ambicích družstva. 

Mladší žáci – soutěž: Liga Vysočiny mladších žáků
V kategorii mladších žáků se letos poprvé bude hrát sys
témem tři hráči v poli a jeden brankář.

Do této kategorie se přihlásilo rekordních 14 družstev. 
Na každém turnaji se utká každý s každým. Hrát se bu
dou vždy dva turnaje zároveň na dvou místech – velký 
o 8 družstvech a menší o 6 účastnících. Nejbližší turnaj 
mladší žáky čeká 29. 9. 2012 v Bystřici a soupeři budou 
družstva ASK Bystřice, PSKC Okříšky, Hippos Žďár,  
Hippos Žďár B, Dragons Havlíčkův Brod, FBŠ Jihla
va a Snipers Třebíč. Turnaj se hraje systémem každý  
s každým.

Družstvo elevů – tedy začínajících florbalistů, roč
níky 2002 a 2003 (a mladších) – se zúčastní 8 ligových 
turnajů po celé Vysočině. Mladí hráči se mohou těšit na 
zápasy v Pelhřimově, Třebíči, Dačicích, Havlíčkově Brodě 
a jiných městech.

Muži – soutěž: liga Vysočiny
Hráče přibyslavského družstva mužů čeká nelehký úkol. Po 
loňské nevydařené sezóně ve 3. lize, kdy muži přes veškeré 
úsilí neudrželi vyšší ligu a museli se smířit se sestupem do 
4. ligy, se budou snažit o návrat mezi smetánku. Nebude to 
jednoduché, protože na postup pomýšlejí minimálně dal
ší dvě družstva. Kádr po odchodu několika dlouholetých 
opor přibyslavského florbalu doplnili junioři.

První turnaj se uskuteční 22. 9. 2012 v Třebíči a jako 
soupeři se představí družstva PSKC Okříšky B a ASK Bys
třice. Hned o týden později se uskuteční druhý turnaj, 
a to 28. 9. 2012 v Bystřici nad Pernštejnem, kde budou 
soupeři našich mužů družstva FBC Salamandra Krucem
burk a Hippos Žďár. Nezbývá nám než popřát našim 
mužům co nejlepší vstup do nové sezóny.

Informace o výsledcích jednotlivých utkaní či rozpis 
zápasů vždy na následující měsíc budeme publikovat 
v dalších číslech Přibyslavského občasníku.

Pokud by někoho z Vás, rodičů, florbal oslovil, nevá
hejte a přijďte se svými dětmi do přibyslavské sportovní 

haly. Buďte si jisti, že se budou věnovat novému feno
ménu, jímž florbal dnes určitě je! Ale přijímáme hráče 
všech věkových kategorií, protože florbal je sport vícege
nerační. Nábor nových hráčů, především ročníků 2007 
a starších, probíhá v rámci tréninku každé pondělí od 
10. 9. 2012 v čase 16:30 až 17:30. Veškeré informace, 
komentáře k utkáním, statistiky, fotografie najdete na: 
www.skjuvenispribyslav.cz. 

Kontaktní osoba: 
Bohuslav Loubek – telefon: 777 093 199

Družstva mladších žáků a elévů čeká na úvod ligové se
zóny prestižní turnaj v Pardubicích. Zápolení se koná dne 
8. 9. 2012 a zúčastní se jej družstva z celé republiky. Po 
turnaji bude odměnou pro malé florbalisty osobní setkání 
s našimi reprezentanty a zhlédnutí dvou mezinárodních 
zápasů Norsko–Slovensko a Česko–Švýcarsko. Naši muži 
zároveň v tento den ve Sportovní hale Přibyslav pořádají 
2. ročník Holiday´s florbal cup. Zveme všechny příznivce 
florbalu, přijďte podpořit naše zástupce.

Za SK Juvenis Přibyslav Lubomír Ledvinka
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DATUM DEN KDE ZAČÁTEK KDO ODJEZD z 
Přibyslavi

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  

Na přelomu července a srpna letošního roku se konal 
seriál závodů mistrovství světa v biketrialu. Zúčastnil se 
jej i Marek Pochtiol, startující v kategorii Benjamin /10–
12 let/. Marek mohl absolvovat tyto závody relativně v 
pohodě, nebyl pod žádným tlakem, protože ve stejné 
věkové kategorii bude jezdit ještě příští rok. Mohl jedině 
překvapit. A Marek svým výkonem nezklamal.

Dne 21. – 22. 7. se jel první závod seriálu ve fran
couzském Saixu. Jelo se na umělých překážkách a Mára 
dokončil závod na pěkném 7. místě. O týden později 
se jezdci přesunuli do katalánského města Iqualado. V 
úmorném vedru dojel opět na 7. místě. V celkovém po
řadí to vypadalo velmi slibně. Měl rozhodnout poslední 
závod, který se jel v italském Sonicu. Zde se Markovi 
zadařilo. I když se nevyvaroval jedné zbytečné chybě na 
sekci, kterou projel v prvním kole bez problémů, závod 
dokončil na vynikajícím 4. místě. O to více ho tato chyba 
mrzela, protože ho to stálo místo „na bedně“. I tak ob
sadil v celkovém hodnocení mistrovství světa 5. místo. 
Startovalo 22. jezdců z 10 států Evropy a Asie.

Chtěli bychom tímto poděkovat všem sponzorům, kte
ří nám pomohli k tomu, abychom mohli absolvovat celý 
seriál závodů.

Jsou to: Kraj Vysočina, město Přibyslav, obecní úřad 
Žižkovo Pole, firma SC Metal Přibyslav a firma Řeznictví 
Křesťan v Přibyslavi.

Pochtiol J.
 

ROZLOSOVÁNÍ FOTBALU  PODZIM 2012
SKUPINA

Úspěch na mistrovství světa 
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středa 26. září 2012 10.00 – 15.00 hodin 
středa 10. října  2012 10.00 – 15.00 hodin

STARÝ ŠPITÁL – Vyšehradská ulice

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

SECOND HAND
 PRODEJ ZBOŽÍ Z ANGLIE

Výhodné povinné ručení pro dobré řidiče

Bezplatně zpracujeme nabídku
povinného i havarijního pojištění
a zašleme na váš e-mail

Nová připojištění
u domácností a rodinných domů

Možnost uskutečnění schůzky
i v pohodlí vašeho domova

Pro více informací nás kontaktujte:

Generali Pojišťovna a.s.
oblastní kancelář Žďár nad Sázavou
Horní 2299, 591 01 Žďár nad Sázavou

Pavel Zdražil
tel.: 566 628 552, 602 746 702
e-mail: pavel_zdrazil@generali.cz
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• ODDLUŽENÍ - OSOBNÍ BANKROT

• EXEKUCE

• INSOLVENCE

• PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

První nezávazná konzultace vždy zdarma.

Právní poradenství.

Sepsání návrhů na oddlužení fyzických osob, insolvenčních 
návrhů. Sepis přihlášek pohledávek do insolvenčního řízení.

Zastupování věřitelů v insolvenčním řízení.

Řešení exekucí, zastupování v exekučních řízeních.

Správa dluhů, vymáhání pohledávek.

Vedení podnikatelské agendy. Asistence při likvidaci 
obchodních společností.

Mediace – vyřešení sporů mimosoudní cestou.

P R Á V N Í
  A  P O D N I K A T E L S K É

P O R A D E N S T V Í

• 

•

•

•

•

•

•

•

JUDr. Eva Cempírková
Polnička 151 • 591 02  Žďár nad Sázavou
Tel.: +420 602 153 605 • e-mail: eclegal@eclegal.cz
www.eclegal.cz

Poraďte se zdarma o zubních 
náhradách!
V září dorazí do našeho města Corega Hlídka, aby 
zdarma radila nositelům zubních náhrad. 
Na dentální hygienistku a vyškolenou hostesku se lidé 
budou moci obracet s  dotazy a  problémy, které souvisejí 
s  částečnými i  plnými snímacími zubními náhradami. 
Posádka Hlídky bude k dispozici v centru města na vol-
ně přístupném prostranství po celý den, od 8 do zhruba 
17 hodin. Přesné 
místo a datum 
zastávky Core-
ga Hlídky bude 
ještě upřesněno, 
sledujte, prosím, 
webové stránky 
města, plakátova-
cí plochy, nástěn-
ky a také městský 
rozhlas. 
Využijte možnost 
bezplatně se po-
radit s odborníky 
o  zubních náhra-
dách a získejte 
dárek! 

pronajme

NEBYTOVÉ  PROSTORY 
(BÝVALÝ OBCHOD S TRUHLÁŘSKÝMI 

POTŘEBAMI)

v Přibyslavi, Ronovská 338

Celková výměra 96 m2, včetně sociálního zařízení
Podmínkou nájmu je vyloučení provozu s nadměrnou 
hlučností, výrobou a skladováním nebezpečných látek, 

vč. ropných produktů. 
Současná dispozice odpovídá bytu velikosti 4+KK.

Prohlídka je možná v pracovní dny v 7.30 až 15.30 hod, 
popř. dle domluvy.

Kontakt:  569 484 540,   603 413 329   Ing. Petr Podhrázký

pronajme

NEBYTOVÉ  PROSTORY 
(BÝVALÁ TRUHLÁŘSKÁ DÍLNA)

v Přibyslavi, Ronovská 337

128 m2 výrobních prostorů, 70 m2 skladovacích prosto-
rů, soc. zař. 21 m2, oplocený areál s vlastním přístupem 

(660 m2). Podmínkou nájmu je vyloučení provozu 
s nadměrnou hlučností, výrobou a skladováním nebez-

pečných látek, vč. ropných produktů. 
Prohlídka je možná v pracovní dny v 7:30 až 15:30 hod, 

popř. dle domluvy.

Po dohodě lze přistoupit i k pronájmu pouze části 
areálu.

Kontakt:  569 484 540,   603 413 329   Ing. Petr Podhrázký
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PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

Obchodní zástupce: Petr Bořil, Dragon JH s.r.o., Jarošovská 753/II, Jindřichův Hradec 377 01, e-mail: obchod@dragon-jh.cz, www.dragon-jh.cz



ZÁŘÍ 2012Str. 24 Pozvánky / KZMP



Pozvánky / KZMP Str. 25ZÁŘÍ 2012

Srdečně vás zveme ve dnech 5. až 9. září 2012 
k návštěvě Přibyslavských slavností a 

21. ročníku Mlékárenského dne v Přibyslavi, který je v rámci České republiky 
ojedinělou výstavou svého druhu. Součástí této výstavy, 

která je připravena v atraktivním prostředí radničních sklepů, je vyhodnocení 
nejlepších vystavovaných výrobků odbornou porotou. 

Kromě odborné soutěže probíhá také divácká soutěž Přibyslavský krajáč 
o nejhezčí expozici mléčných výrobků. 

V rámci Dne evropského dědictví bude možné navštívit památky: 
nově zrekonstruovanou věž, kostel, středověkou štolu pod farou, 

městské a hasičské muzeum. Součástí městských slavností 
je bohatý doprovodný program.

Agricol s.r.o., Polička	
AGRO-LA, spol. s r.o., Jindřichův 	
Hradec
BEL Sýry Česko a. s., Želetava	
Biofarma DoRa s.r.o., Ratibořice	
Bohemilk, a. s., Opočno	
Bohušovická mlékárna, a. s.	
Farma rodiny Němcovy, Netín	
Choceňská mlékárna, s. r. o.	
Ing. Jan Dvorský, Dvorský statek Ole-	
šenka
Jaroměřická mlékárna, a. s.	
Lacrum Velké Meziříčí, s.r.o.	
MILTRA B s. r. o., Městečko Trnávka	
Mlékárna Hlinsko, s. r. o.	
Mlékárna Olešnice, RMD	
Mlékárna Polná, spol. s r. o.	
Moravia Lacto a. s., Jihlava	
Pavel Nechyba spol. s r. o., Mlékárna 	
Žirovnice
PRIBINA 	 – TPK, spol. s r. o., Přibyslav

VYSTAVOVATELÉ 21 .  ROČNÍKU 
MLÉKÁRENSKÉHO DNE V PŘIBYSLAVI:

PARTNEŘI VÝSTAVY:
VŠCHT PRAHA	
Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod	

SPOLUPOŘADATELÉ:
Základní škola Přibyslav	
Kulturní zařízení města Přibyslav	
Sportovní zařízení města Přibyslav, s. r. o. 	
SK Přibyslav	
Aeroklub Přibyslav	
SDH Přibyslav 	
Římskokatolická farnost Přibyslav	
Junák svaz skautů a skautek, oddíl Aldebaran	

HLAVNÍ POŘADATEL:
Město Přibyslav	

Český rozhlas Region  87.9 FM	
TV Přibyslav	

Mediální partneři

www.pribyslav.cz
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září 2012

Kzm Přibyslav
I N F O R M U J E

Městská knihovna Přibyslav
Po zavřeno 13.00–17.00
Út 8.00–12.00 13.00–17.00
St zavřeno 13.00–17.00
Čt zavřeno zavřeno
Pá 8.00–12.00 13.00–17.00
So 9.00–11.00 

tel.: 569 484 257
e-mail: knihovna@pribyslav.cz

Informační centrum, Městské muzeum
Přibyslav (1. 9. 2012–30. 9. 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            –
Ne 9.00–11.00            –
tel.: 569 484 361, 569 484 257, 
e-mail: ic@pribyslav.cz

KULTURNÍ PŘEHLEDPokud chcete, aby vám byl elektronicky zasílán PŘEHLED AKCÍ, stačí poslat email z dané adresy a jako 
předmět uvést: Žádost o zasílání kulturního přehledu. Zprávu pošlete na adresu: ic@pribyslav.cz

od 1. září 2012 Burza knih – nákup až se 100 % slevou Kurfürstův dům KZM Přibyslav- 
od 1. září 2012 Rozmisťování kontejnerů (dle rozpisu) město Přibyslav Mě Ú Přibyslav- 
od 1. září 2012 Pravidelný sobotní provoz v knihovně městská knihovna KZM Přibyslav- 
od 1. září 2012 Provoz v ICMM o víkendech pouze dopoledne Kurfürstův dům KZM Přibyslav- 
  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 9.30 h. Dvanáctiboj-cyklistika „Brzkovák“ most u statku v Poříčí Cykloklub Posázaví- 
  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- 
  5. září 2012 v 8.30 h V knihovně si můžeme i hrát městská knihovna KZMP, KVC Harmonie- 
  5. září 2012 v 10.00 h. Tisková konference velký sál radnice Mě Ú Přibyslav- 
  6. září 2012 v 17.00 h. Vernisáž výstavy J. Břečky-dřevěné sochy kulturní dům KZM Přibyslav- 
       7. září 2012 16.00 h. Vernisáž výstavy „Havlíčkův kraj v kresbách…“ Kurfürstův dům KZM Přibyslav- 
  7. září 2012 v 17.00 h. Vernisáž výstavy fotografi í  základní škola ZŠ Přibyslav- 
  7. září 2012 v 19.30 h. Film – Líbáš jako ďábel kulturní dům-kino KZM Přibyslav- 
  8. září 2012 v 8.00 h. HOLIDAY*S FLORBAL CUP sportovní hala SK Juvenis, SZM Přibyslav- 
  8. září 2012 v 8.45 h. Zahájení Mlékárenského dne Bechyňovo náměstí Město Přibyslav- 
  8. září 2012 v 9.00 h. Rekreační lety letiště Aeroklub Přibyslav- 
  8. září 2012 od 9.00 h. Dny evropského dědictví  – bližší na plakátech  různé organizace- 
         různé objekty
  8. září 2012 v 11.00 h. Běh naděje Bechyňovo náměstí SZM Přibyslav- 
  8. září 2012 ve 13.00 h. SDH – soutěž „O pohár města Přibyslav“ sportoviště SDH SDH Přibyslav- 
  8. září 2012 v 15.00 h. Fotbal D Přibyslav : Beranov  fotbalové hřiště SK Přibyslav- 
  8. září 2012 ve 20.00 h. Taneční zábava sportoviště SDH SDH Přibyslav- 
  9. září 2012 v 9.00 h. Jezdecké soutěže závodiště pod zámkem Stáj Frederica Přibyslav- 
  9. září 2012 od 9.00 h. Dny evropského dědictví-věž, měst. muzeum věž, Kurfürstův dům KZM Přibyslav- 
  9. září 2012 v 9.00 h. Den otevřených dveří v ZŠ základní škola ZŠ Přibyslav- 
  9. září 2012 v 9.30 h. Bohoslužba Bechyňovo náměstí římskokatolická farnost- 
  9. září 2012 v 11.00 h. Rekreační lety letiště Aeroklub Přibyslav- 
  9. září 2012 ve 14.00 h. Mistrovství Přibyslavi v sudoku základní škola ZŠ Přibyslav- 
  9. září 2012 v 16.00 h. Fotbal B Přibyslav : Lípa B fotbalové hřiště SK Přibyslav- 
  10. září 2012 od 9.00 h. Výběr šatstva pro burzu Starý špitál KVC Harmonie- 
  12. září 2012 v 16.00 h. Rodiče čtou dětem městská knihovna KZM Přibyslav- 
  13. září 2012 od 15.00 h. Burza šatstva Starý špitál KVC Harmonie- 
  14. září 2012 od 9.00 h. Burza šatstva Starý špitál KVC Harmonie- 
  15. září 2012 v 10.00 h. Valná hromada Honebního společenstva jídelna Osivy Honební spol. Přibyslav- 
  15. září 2012 ve 14.00 h. Schůzka zájemců o skauting skautská základna středisko Goliath Přibyslav- 
  16. září 2012 v 15.30 h. Fotbal A Přibyslav: Stonařov fotbalové hřiště SK Přibyslav- 
  17. září 2012 od 9.00 h. Výdej šatstva a tržeb za burzu Starý špitál KVC Harmonie- 
  22. září 2012 ve 14.00 a v 15.30 h. Loutková pohádka – O Drakovi kulturní dům Přib. pimprlata, KZMP- 
  22. září 2012 v 15.00 h. Fotbal D Přibyslav: Jeřišno fotbalové hřiště SK Přibyslav- 
  23. září 2012 v 15.30 h. Fotbal B Přibyslav: Mírovka fotbalové hřiště SK Přibyslav- 
  29. září 2012 v 18.00 h. Film – Tady hlídám já kulturní dům-kino KZM Přibyslav- 
  30. září 2012 v 15.30 h. Fotbal B Přibyslav : Ledeč fotbalové hřiště SK Přibyslav- 
  od 1. října 2012 Pravidelné cvičení jógy a taiči hudebna a tělocvična ZŠ TJ jóga Přibyslav- 

NA MĚSÍC ŘÍJEN 2012 PRO VÁS PŘIPRAVUJEME: Přibyslavské nocturno /  Žižkovo kolečko/  Výstava ovoce, zeleniny, 
medu a brambor Přibyslavska / Přehlídka – Divadelní Přibyslav 2012


