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Zasloužilí hasiči
Zasloužilí hasiči z Kraje Vysočina trávili tentokrát svoji dovolenou v Přibyslavi. 
V pondělí 26. srpna navštívili radnici. Ve čtvrtek jsem se zúčastnil jejich setkání na 
zámku. Starost o seniory je u dobrovolných hasičů silně zakotvena. Jsem rád, že 
i naše město mohlo padesáti z nich přispět k pohodě na této akci.

Oslava Pribiny
Dne 31. srpna se na Bechyňově náměstí konala velká oslava 90. let trvání pod-
niku a 20. let od vstupu společnosti Bongrain do Pribiny. A bylo co slavit. Firma 
je druhým největším zaměstnavatelem v Přibyslavi. Je úspěšná na domácím 
i zahraničním trhu. Výroba a propagace tradičních českých značek, široký sorti-
ment původních českých výrobků produkovaných z Hesova a z Hodonína, to vše 
je Pribina – TPK. Je také jedním z hlavních zakladatelů Mlékárenského dne v Při-
byslavi. Pribina věnovala výtěžek z prodeje výrobků na oslavě ve výši 25.320 Kč, 
Mateřské škole Přibyslav. Příspěvek poslouží k rozvoji školy. Za dar děkujeme, 
fi rmě přejeme vše dobré a příští rok se těšíme na oslavu Pribiňáčka.

Roman Podrázský, obrazy, plastiky a sochy
Souhrnná výstava k 70. výročí narození akademického sochaře Romana Podráz-
ského je dílem týmu, který připravil, realizoval katalog a výstavy. Jsou to Zdeňka 
Valnerová, Anna Šauerová, Hana Kasalová, Ing. Věra Stejskalová, Martin Kamarád, 
Ing. Pavel Jajtner, PhDr. Josef Chalupa, Mgr. Pavel Sandtner, Václav Juda, Ing. Vladimír 
Kunc, Horácká galerie v Novém městě na Moravě, Kulturní zařízení města Přibyslav 
a město Přibyslav. S výstavou pomohli Ing. Čeněk Jůzl a manželé Engelblik z Brielle. 
Všem i touto cestou děkuji. Mezi hosty vernisáže dne 5. září jsme rádi vítali Mgr. Ja-
roslavu Strakovou, Jiřího Kuteka, Ing. Karla Rajtmajera a Marii Silovskou z Biskupství 
plzeňského a z meditační zahrady Památníku obětem zla v Plzni. Vzácnými hosty 
byli P. František Michal Pometlo, Ing. Arch. Zdeněk Gryc, Eva Horová a Jiří Hora. 
Nenechte si ujít příležitost vidět na vlastní oči díla významného umělce a našeho ro-
dáka a navštivte tuto jedinečnou výstavu, která je ve Starém špitálu, kulturním domě, 
informačním centru a v kanceláři starosty. Výstava potrvá do 20. října.

Přibyslavské slavnosti
Letošní ročník byl obohacen o již zmíněnou výstavu a o krajskou přehlídku koz a ovcí. 
Sobotnímu programu dominoval 22. ročník Mlékárenského dne. Po několika letech 
jsme se vrátili i k večernímu koncertu v kulturním domě. Všem pořadatelům děkuji.

Pohár hasičů
Dne 14. září obhájilo družstvo našich hasičů z výjezdové jednotky první místo v celo-
okresní soutěži o Pohár hasičů. Závody se konaly v Havlíčkově Brodě za účasti 29 druž-
stev. Naši borci startovali třetí v pořadí. Jen další dvě družstva dosáhla času pod tři minu-
ty. Za mimořádný výkon a úspěch jsem hasičům pogratuloval a touto cestou jim děkuji.

Most bude omítnutý
Historický most v Ronově nad Sázavou bude omítnutý. V minulém vydání Přiby-

slavského občasníku jsem informoval o podání žádosti, aby se most nemusel omí-

tat. Žádosti, podle dosavadních jednání, by nebylo vyhověno. Respektujeme proto 

předběžná jednání a správní řízení jsme zastavili.

Věž bude také omítnutá
Zatím ne, protože probíhá pouze statické zajištění pláště věže. Až skončí letošní 
záchranné práce, tak by neměly po nějaký čas z věže padat kameny apod. Dosta-
tečnou ochranu věže zajistí jen omítka. Zde jsou ve shodě dozorující restaurátor 
i památkáři. Připomínám, že věž byla od samého počátku, omítnutá. S tímto zá-
měrem byla i stavěna. Omítka byla obnovována. V posledních několika desítkách 
let již ne. Tato neúdržba se na stavu věže podepsala. Nyní je možné si to ověřit 
z lešení, z bezprostřední blízkosti, na všech čtyřech stranách a v celé ploše. Je proto 
odpovědné s dostatečným předstihem konstatovat, že po letošních záchranných 
pracích musí následovat účinná ochrana zevního pláště a to provedením celoploš-
né omítky. Mělo by se tak stát v horizontu do deseti let.

Pozvánka k volbám
V pátek 25. 10. 2013 od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu 26. 10. 2013 od 8:00 do 
14:00 hod. se uskuteční i ve městě Přibyslav volby do Poslanecké sněmovny Par-
lamentu České republiky. Tradiční volební místnosti pro tři volební okrsky budou 
připraveny na radnici. Tuto skutečnost jsem v souladu se zákonem již oznámil.

Vážení občané města Přibyslav, kteří máme volební právo, pojďme volit. Vyu-
žijme svého práva a podílejme se na dalším osudu lidu v České republice. Buď-
me odpovědní i za ty, kteří zatím volit nemohou. Naše síla je ve volbách. Koho si 
zvolíme je na nás. Po volbách jsme pak čtyři roky v rukou zvolených politických 
stran a hnutí a jejich poslanců. Přejme si a především zvolme lepší poslaneckou 
sněmovnu, než tu poslední, která se navíc sama rozpustila.

Mgr. Jan Štefáček
starosta

Velké poděkování za Přibyslavské slavnosti
Rád bych na tomto místě poděkoval všem zaměstnancům města Přibyslav, SZMP, 
KZMP, ZŠ a především všem dobrovolníkům, tedy organizacím, spolkům i jed-
notlivcům, kteří se podíleli na přípravě letošního ročníku Přibyslavských slavností 
– Mlékárenského dne. Díky jejich práci zde můžeme každoročně přivítat výrobce 
mlékárenských výrobků ze širokého okolí a díky nim můžeme pro všechny návštěv-
níky připravit bohatý doprovodný program.  Bylo by nefér vyzdvihnout některou 
z konaných akcí, neboť všechny dohromady tvoří již tradiční celek, který každý rok 
obohacují některé novinky. Proto díky všem pořadatelům a těším se na 23. ročník.

Martin Kamarád
místostarosta města

Co je třeba ještě říci k řešení havarijního stavu cesty 
v Keřkově…
Pan Ladislav Jaroš ve svém článku „Podivný konec opravy komunikace“ ze svého 
pohledu zhodnotil opravu komunikace v Keřkově a udělil mi titul nejhoršího mís-
tostarosty. Nechci s ním polemizovat v tom posledním, neboť každý má právo na 
své hodnocení, chtěl bych ale v několika bodech dát do souvislostí celou historii 
této „opravy“ a uvést na pravou míru několik zbytečných nepravd, které se v článku 
objevily. Píši „opravy“ záměrně v uvozovkách, neboť se v dané chvíli se jednalo 
spíše o odstranění havarijního stavu cesty.

1)  V únoru 2005 pan Jaroš v Přibyslavském občasníku upozorňuje na neutěšený 
stav cesty a upozorňuje na její nedostatečnou opravu po stavbě vodovodního 
řádu a kabelové TV.

2)  Do roku 2011 nebyl vypracován projekt na rekonstrukci cesty, ani nebylo počí-
táno s její rekonstrukcí při projektování nové kanalizace (!!!) – projekt obsaho-
val pouze vyříznutí povrchu a opravu rýhy

3)  V létě 2011, tedy několik měsíců po mém nástupu do funkce, přišel další z řady 
velkých dešťů i do Keřkova. Vyvolali jsme jednání na městském úřadě s ředite-
lem společnosti Sativa za účelem zatravnění pozemků, z nichž šel splach do 
obce, neboť bez omezení splachu z těchto pozemků bylo neefektivní vůbec 
opravu povrchu realizovat.  

4)  Na pozemku byly v roce 2012 opět vysázeny z našeho pohledu nevhodné plo-
diny; sešli jsme se v roce 2013 opět se zástupci společnosti Sativa, tentokrát 
na místě samém. Chvílemi, po emotivním jednání nám pan ředitel Fikar navrhl 
vstřícné řešení. Vedení společnosti jeho návrh akceptovalo a tímto děkuji jak 
panu řediteli, tak společnosti Sativa za zatravnění více než hektaru problema-
tických pozemků na jaře 2013!    

5)  Dochází k provizorní opravě povrchu cesty, který byl v havarijním stavu. Přede-
vším v úseku nad stodolou pana Jaroše došlo ke sporu, jak řešit nevyrovnané 
výškové poměry – brána pana Matějky je cca 40 cm nad vymletým povrchem 
cesty před opravou a na druhé straně je stodola pana Jaroše, která leží podstat-
ně níže.

6)  Není pravda, že jsem panu Jarošovi na jeho námitku vůči zvednutí povrchu 
komunikace v tomto místě odpověděl: „Pan Matějka to chce takto, budete to 
muset vydržet.“ Když jsem s panem Jarošem nemohl najít shodu na řešení 
dostupnosti vjezdu k panu Matějkovi, navrhl jsem mu, ať navrhne řešení on. 
Navrhl mi ubrat výšku na straně pana Matějky. Na mou námitku, že by vznikl 
před bránou pana Matějky třiceticentimetrový schod, mi odvětil, že mu je to 
jedno.

7)  Druhá nepravda je, že voda z komunikace poteče panu Jarošovi do stodoly. 
Celá komunikace je klopena ke kanálům, které jsou na druhé straně od stodo-
ly; před vjezdem pana Matějky vzniká vyvýšenina, která svádí vodu do kanálu 
a zároveň na chvíli mění sklon cesty a vzápětí (cca po necelých 2 m) se sklon 
cesty opět obrací směrem ke kanalizaci. Stodola zůstane nyní níž pod komuni-
kací, která je klopena na opačnou stranu, není to ideální řešení, neboť na níže 
položených pozemcích nebude moci voda téct na komunikaci, ale v této chvíli 
a situaci je tím nejméně špatným. 

Jsem si vědom, že při podobných opravách může dojít k problémům, omylům 
a nedokonalým řešením a nepopírám, že jsme například při úpravě sousední cesty 
v Keřkově mohli využít odstranění části povrchu, vždy je ale hledání řešení v těchto 
případech dáno rozsahem zásahu a možnostmi, co lze uskutečnit v rámci opravy 
a co by již vyžadovalo projekt a stavební povolení. Chci ale, když už tyto věci hod-
notíme, aby se fakta udávala v souvislostech a bez překrucování. 

Martin Kamarád
místostarosta města
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Z Městského úřadu Přibyslav
Nařízením Kraje Vysočina č. 8/2013 ze dne 13. srpna 
2013 byly stanoveny úseky silnic, na kterých se pro jejich 
malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňová-
ním sněhu a náledí v období od 1. 11. 2013 do 31. 3. 
2014. V okolí našeho města jsou to tyto komunikace: 
Krátká Ves – Stříbrné Hory, Pohled – Dlouhá Ves, Keřkov 
– Hesov a Ronov nad Sázavou – Pořežín. 

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ

Odbor životního prostředí
Upozornění na neoprávněné využívání pozemků v ma-
jetku města včetně parkování vozidel. Odbor životního 
prostředí již několikrát upozorňoval na neoprávněné 
využívání pozemků v majetku města. Občané si zvykli 
v mnoha případech nejen odkládat na tyto pozemky 
nepotřebné věci, ale stále více přibývá případů, kdy odlo-
žené věci zůstanou na pozemcích města jako nepořádek. 
Dále na pozemcích města občané neoprávněně parkují 
svá vozidla. Město Přibyslav upozorňuje občany, že bude 
sankčně postihovat tato neoprávněná využívání, město 
má možnost ze svých pozemků odložené věci odstranit 
na náklady vlastníka, má možnost i odtáhnout vozidlo 
neoprávněně parkované na jeho pozemcích. Občané si 
v odůvodněných případech mohou pozemky k různým 
činnostem pronajmout dle platných ceníků města. 

Mgr. Ludmila Řezníčková
vedoucí OŽP

Odbor výstavby
Nová zelená úsporám - v pondělí 12. srpna 2013 zača-
lo MŽP přijímat žádosti v první výzvě programu Nová 
zelená úsporám, určené pro rodinné domy. Žádosti se 
podávají výhradně elektronicky prostřednictvím online 
aplikace. První výzva je zaměřena na tři typy opatření - na 
snižování energetické náročnosti stávajících rodinných 
domů (zateplení - čím nižší energetická náročnost budo-
vy po realizaci opatření, tím vyšší podpora), na výstavbu 
rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností 
a na efektivní využití zdrojů energie – např. na výměnu 
zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva 
za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (kotle na biomasu, 
krbová kamna na biomasu, tepelná čerpadla, plynové 
kondenzační kotle, solární systém na ohřev teplé vody 
a přitápění). Součástí podpory je i příspěvek na přípravu 
a zajištění realizace těchto opatření (např. podpora na 
zpracování odborného posudku, technického dozoru 
stavebníka a na provedení měření průvzdušnosti obálky 
budovy). Žadatelé, kteří zkombinují více opatření, mají 
možnost získat speciální bonus 10 tisíc korun za kom-
binaci vybraných opatření. Finanční prostředky mohou 
být vyplaceny už na podzim letošního roku. Vlastníci 
rodinných domů zasažených povodněmi v červnu 2013 
mohou žádat o podporu z programu za zvýhodněných 
podmínek, tj. například prodloužení termínu pro dodání 
povinných příloh a navýšení podpory. Celkem letos na 
fi nancování programu půjde 1,8 mld. korun. Další po-
drobnosti, včetně vypracovaných modelových příkladů, 
kalkulačky pro výpočet výše podpory, návodu na podání 
žádosti nebo vzorové smlouvy o dílo, najdou zájemci na 
webových stránkách www.nzu2013.cz. 

Miloš Šimek
vedoucí OV

Odbor hospodářskosprávní
Hospodaření města Přibyslav
Rozpočtové příjmy města jsou ke dni 31. 8 2013 po roz-
počtovém opatření č. 5 ve výši Kč 86.842.993 a výdaje 
Kč 114.012.596,17.

V následující tabulce je uvedeno plnění rozpočtu měs-
ta k 31. 8. 2013:

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS

Odbor správy a údržby
Tak jako každý rok, podíleli jsme se na přípravách Přiby-
slavských slavností – mlékárenského dne. Součástí oslav 
bylo i zabezpečení ohňostroje, který měl dle odezvy ob-
čanů úspěch. Byla dokončena údržba zelených ploch ve 
městě Přibyslav i spádových obcí. Na základě provedené 
kontroly byly vyplaceny fi nanční prostředky za údržbu 
zeleně všem sborům dobrovolných hasičů v obcích, 
dále TJ Keřkov, SK Přibyslav, Romanovi Kasalovi a Lence 
Stránské, s kterými byla uzavřena smlouva o dílo na údrž-
bu zelených ploch. Všem děkuji za spolupráci. 

Krajskému úřadu Kraje Vysočina jsme zaslali závěreč-
nou zprávu o vyúčtování k poskytnutí dotace na údržbu 
veřejné zeleně na veřejných prostranstvích v průjezdních 
úsecích obcí podél silnic II. a III. třídy. Pro dotaci se jedná 
o pruh travnatého pozemku bezprostředně sousedícího 
s vozovkou v šíři do 1 m od značky „Obec“ po značku 
„Konec obce“. Na základě schválených podkladů bude 
městu poskytnuta dotace ve výši 11 130,-- Kč. 

Řešili jsme opravu naší provozní techniky, vozidla 
Magma Alfi car a Avie. Byly nahlášeny poruchy veřejného 
osvětlení v Přibyslavi a v Keřkově, které byly operativně 
odstraněny. Na základě výběrového řízení probíhá opra-
va opěrné zdi a oprava propustku na místní komunika-
ci v obci Česká Jablonná, zde práce budou hotovy dle 
smlouvy o dílo do konce měsíce října. V obci Utín fi rma 
Dřevo, družstvo Měřín realizuje v kulturním domě stavbu 
pódia, práce budou hotovy do 12. 10. 2013. V bytovém 
domě v ulici U Lesa 717 byla na základě výběrového ří-
zení provedena výměna střešních oken a výměna části 
poničené střešní krytiny. 

Na základě kontroly kominické fi rmy jsou průběžně 
prováděny opravy komínů na bytových i nebytových do-
mech ve vlastnictví města. Tyto práce budou pokračovat i 
v následujícím měsíci, souběžně bude provedeno i čištění 
komínů. Pracovníci veřejně prospěšných prací provádějí 
průběžný úklid náměstí a přilehlých ulic města. S jejich 
pomocí byla provedena obnova nátěru kovových prvků 
na autobusové čekárně a její důkladný úklid, výmalba 
sociálního zařízení a opravy poničených chodníků (chy-
bějící dlažební kostky). Bylo vyhlášeno výběrové řízení na 
pořízení komunální techniky pro město Přibyslav. Z dů-
vodu podlimitní veřejné zakázky v rámci Operačního 
programu Životního prostředí, realizované dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, výběrové říze-
ní dle mandátní smlouvy pro město realizuje společnost 
Blue Fort s. r. o. Janské Lázně. V době, kdy píši tento pří-
spěvek, výsledek není znám. 

Z oblasti bytového hospodářství – byl uvolněn byt 
v domě č. p. 486, ulice Příkopy.

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSÚ

Pečovatelská služba Přibyslav
Chod pečovatelské služby (PS) v měsíci září byl ovlivněn 
dlouhodobou absencí jedné z pečovatelek. Nicméně 
samotný provoz PS byl zcela zajištěn díky pracovnímu 
nasazení ostatních zaměstnankyň a hlavně přítomností 
brigádnic. S nástupem chladného a deštivého počasí se 
ovšem nevyhnuly nemoci ani naší PS, takže muselo dojít 
v několika málo krajních případech ke zrušení odpolední 
směny.

S přicházejícím podzimem a postupným začátkem 
vegetačního klidu rostlin bychom rádi za pečovatelskou 
službu poděkovali všem, a zejména panu Čurgalimu, 
za údržbu a starání se o okolí domů s pečovatelskou 
službou.

Od 7. do 13. října proběhne v celé České republice 
Týden sociálních služeb. 

Pečovatelská služba Přibyslav pořádá hned následující 
týden v sobotu 19. října 2013 v době od 9 do 15 hodin 
Den otevřených dveří. Termín jsme posunuli vzhledem 
k (v tomto datu) probíhající výstavě ovoce, zeleniny, 
medu a brambor, kdy naše město ožije celou řadou do-
provodných akcí.  Co vás u nás v PS bude čekat? Účast 
slíbila místní skupina Červeného kříže, která např. bude 
zájemcům měřit tlak, FOKUS Vysočina zde představí 
svoje chráněné dílny a dobrovolnický program, Klub 
seniorů Pohoda bude prezentovat svoji činnost, budou 
vystaveny kompenzační pomůcky, které si u nás můžete 
vypůjčit a mnoho dalšího. Bližší informace naleznete na 
plakátech.  

Následně ve čtvrtek 24. října od 13 hodin u nás v DPS 
proběhne beseda s nprap. Martinem Duškem, která 
nese název (Ne)bezpečný věk a je zaměřena na prevenci 
trestných činů páchaných na seniorech. Bližší informace 
budou také zveřejněny na samostatných plakátech. 

Karel Březina
vedoucí PS

(v Kč) Rozpočet po 
změnách

Výsledek % 
plněníod počátku 

roku
PŘÍJMY 86 842 993 56 865 827 65,5

1. daňové 58 697 410 46 323 161 78,9

2. nedaňové 2 469 012 2 108 608 85,4

3. kapitálové 3 607 382 2 577 996 71,5

4. přijaté 
dotace

22 069 189 5 856 061 26,5

VÝDAJE 114 012 596 48 402 354 42,5

1. běžné 51 563 245 28 846 755 55,9

2. kapitálové 62 449 351 19 555 599 31,3

Přestupky proti veřejnému pořádku
Jak jsme již v minulosti několikrát upozorňovali, jsou 
v našem městě častým jevem přestupky proti veřejnému 
pořádku. 

Jedním z nejčastějších a často i nejzávažnějších pře-
stupků jsou přestupky na úseku dopravy a silničního hos-
podářství a to především poškozování či přemísťování 
dopravního značení a jízda na bicyklech po chodnících 
určených pouze pro pěší (zvláště chodník spojující Be-
chyňovo náměstí s ulicí Tržiště, který vede přes dětské 
hřiště). Je jen otázkou času, kdy porušování obecně plat-
ných pravidel bude mít následky na zdraví nebo majetku 
osob.

Dalším nešvarem je rušení klidu v noční době, tj. 
v době od 22:00 do 06:00 hod. Jedná se hlavně o ně-
které návštěvníky místních pohostinství, jejichž hlasité 
projevy při návratu domů znepříjemňují život ostatním 
spoluobčanům. Své o rušení klidu v noční době vědí také 
obyvatelé ulice Příkopy, kteří jsou často v nočních hodi-
nách nedobrovolnými posluchači hudebních produkcí 
mladého bubeníka.

Znečišťování veřejných prostranství je kapitolou samo 
o sobě. V poslední době se čistota veřejných prostranství 
zlepšila, možná díky tomu, že občané využívají ve větší 
míře nově instalovaných odpadkových košů. Stále se 
ovšem setkáváme s některými chovateli psů, kterým je 
zatěžko vzít s sebou na procházku se psem také sáček 
na psí exkrementy. 

Někteří občané také odkládají skleněný odpad (použi-
té láhve) v případě plného kontejneru (ul. Příkopy) mimo 
kontejner. Volně pohozené a často rozbité láhve se pak 
snadno dostanou na silnici a ohrožují řidiče vozidel.

Výše uvedené příklady jsou jen zlomkem toho, čím 
si sami sobě znepříjemňujeme život a nad čím bychom 
se měli zamyslet. 

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ  
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Sběr a svoz velkoobjemového 
a nebezpečného odpadu
Sběr a svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhne ve dnech 21. října – 26. října 2013.  

Od pondělí 21. října do pátku 25. října v Přibyslavi a v sobotu 26. října v místních částech dle rozpisu a map-

ky, které jsou zveřejněny jako příloha tohoto článku. Při tomto sběru je možné odevzdat pouze velkoobje-

mový odpad (odpad, který se nevejde do popelnice) a odpad s nebezpečnými vlastnostmi například: rádia, 

televizory, ledničky, plechovky, nádoby od barev, laků, ředidel, zářivky, monočlánky, akumulátory, léky aj. 

Žádáme občany, aby velkoobjemový odpad a odpad s nebezpečnými vlastnostmi předali na určeném sta-
novišti v určenou hodinu přímo k autu. Mobilní svoz a sběr bude pro město Přibyslav zajišťovat opět fi rma 

ODAS pana Miloslava Odvárky ze Žďáru nad Sázavou. S pracovníky ODASu bude spolupracovat i zaměst-

nanec města Přibyslav s nakladačem, který v případě potřeby pomůže občanům objemnější či těžší odpad 

na stanoviště dopravit a naložit. Při tomto svozu nebude odebírán odpad ze zeleně a stavební suť.

Tato služba je zajišťována pouze pro fyzické osoby – občany města Přibyslav a jeho místních částí, a to 

zdarma. Právnické osoby a fyzické osoby podnikající mají povinnost odpady vzniklé při podnikatelské čin-

nosti likvidovat dle zákona o odpadech předáním oprávněné osobě a současně prokazovat jejich zákonnou 

likvidaci kontrolním orgánům. 

Je zakázáno odkládat odpad na veřejná prostranství před svozem a po svozu velkoobjemových 
a nebezpečných odpadů. Takto vzniklé hromady ohrožují bezpečnost a zdraví dětí, občanů i pracovníků 

zajišťujících svoz. Časy jsou posunuty (kromě soboty) do odpoledních hodin, aby je mohla využít většina 

občanů. Stanoviště jsou zpravidla rozmístěna nedaleko sebe, aby v případě, že občan již nestihne vybrané 

stanoviště, mohl odpady předat na jiném stanovišti. Tedy žádné ukládání odpadů na chodníky!!! Pokud 

budou občané ukládat velkoobjemový nebo nebezpečný odpad na veřejné prostranství, vystavují se mož-

nosti uložení pokuty. Vzhledem k tomu, že svoz bude probíhat za plného silničního provozu, žádáme ob-

čany o zvýšenou opatrnost při pohybu na komunikacích. Dále žádáme řidiče, aby v čase určený pro svoz 
odpadu neodstavovali vozidla v místech, kde by měla být stanoviště svozu.  

Občané města mohou celoročně k odložení nebezpečných odpadů využít bezplatnou službu sběrné-

ho dvora v Ronově nad Sázavou. V případě nejasností nebo dotazů se můžete informovat na telefonech:  

569430825, 731153324 – Mgr. Ludmila Řezníčková 

Časový rozpis svozu velkoobjemového 
a nebezpečného odpadu 
Číslo Datum a čas Stanoviště
 Pondělí 21. 10. 2013  
1. 14:00-  14:45 Příkopy
2. 15:00 - 15:45 Pecháčkova
3. 16:00 - 16:45 U Koupaliště
4. 17:00 - 17:45 Ronovská (LDO)

Úterý 22. 10. 2013
5. 14:00-14:45 gen. Luži
6. 15:00-15:45 Vyšehrad
7. 16:00-16:45 Bechyňovo náměstí (radnice)
8. 17:00-17:45 Husova (zámek)
 
 Středa 23. 10. 2013  
9. 14:00-14:45 U Lesa
10. 15:00-15:45 Tržiště
11. 16:00-16:45 Žižkova
12. 17:00-17:45 Česká
 
 Čtvrtek 24. 10. 2013  
13. 14:00-14:45 Jiráskova
14. 15:00-15:45 Wolkerova
15. 16:00-16:45 Bezručova
16. 17:00-17:45 Nerudova

Pátek 25. 10. 2013
17. 14:00-14:45  Pelikánova
18. 15:00-15:45  Na Vyhlídce
19. 16:00-16:45  Rašínova
20. 17:00-17:45  U Barevny
 
Vůz Sobota 26. 10. 2013  
1,2   8:00- 8:45  Poříčí, Utín (u kulturního 

domu)

1,2   9:00- 9:15  Poříčí (statek), Hesov
1,2   9:30-10:15  Česká Jablonná, Keřkov 

(u hasičské zbrojnice)

1,2 10:30-11:15  Dolní Jablonná, Dobrá 
(u hasičské zbrojnice)

1 11:30-12:00  Dvorek
2 11:30-12:15  Hřiště
1 12:15-12:45  Uhry
2 12:30-13:15  Ronov nad Sázavou
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Informace k volbám 
do Poslanecké 
sněmovny 
Parlamentu České 
republiky
Prezident České republiky vyhlásil svým rozhod-

nutím předčasné volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky a stanovil jejich konání 

na pátek 25. října 2013 v době od 14:00 hod. do 

22:00 hod. a na sobotu 26. října 2013 v době od 

8:00 hod. do 14:00 hod. Voličem je státní občan 

České republiky, který alespoň druhý den voleb do-

sáhl věku nejméně 18 let. Volební místnosti pro při-

byslavské voliče budou umístěny v budově radnice 

na Bechyňově náměstí a voličům budou nejpozději 

jeden den před konáním voleb doručeny hlasovací 

lístky. 

Při příchodu do volební místnosti prokáže volič 

totožnost a státní občanství platným cestovním, 

diplomatickým nebo služebním pasem České re-

publiky anebo cestovním průkazem nebo platným 

občanským průkazem České republiky. Po obdrže-

ní úřední obálky, popř. hlasovacích lístků vstoupí 

volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích 

lístků. 

V prostoru pro úpravu hlasovacích lístků vloží 

volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na tom-

to hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním 

pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů vyznačit, 

kterému z kandidátů dává přednost. Po opuštění 

prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků 

vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před 

okrskovou volební komisí do volební schránky. Vo-

liči, který se neodebral do prostoru určeného pro 

úpravu hlasovacích lístků, volební komise hlasování 

neumožní. 

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ Přibyslav

Kontejnery na bioodpady (kompostovatelný odpad) (pokračování. z vedlejší strany) 
Kontejnery budou přistaveny vždy druhé pondělí v měsíci na určené stanoviště a budou tak v Přibyslavi rozestavěny po dobu tří týdnů v měsíci.

Den Místo přistavení (ulice) Den Místo přistavení (ulice) Den  Místo přistavení (ulice)
Pondělí 14.10. gen. Luži Pondělí 21.10. Tržiště Pondělí 28.10.  Cihlářská

Úterý 15.10. Bezručova Úterý 22.10. Jiráskova Úterý 29.10.  Česká

Středa 16.10. Hesovská Středa 23.10. Vyšehrad Středa 30.10.  Nerudova

Čtvrtek 17.10. Pecháčkova Čtvrtek 24.10. Příkopy Čtvrtek 31.10.  Niklfeldova

Pátek 18.10. Žižkova Pátek 25.10. Na Vyhlídce Pátek 01.11.  U Koupaliště

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

Zahrádky u ACA 30.9.– 1.10.
Zahrádky Letiště 2.10.–3.10.
Utín 4.10.–6.10.
Dobrá 7.10.– 8.10.
Keřkov 9.10.–10.10.
Poříčí 11.10.–13.10.
Česká Jablonná 4.11.–5.11.
Keřkov 6.11.–7.11.
Utín 8.11.–10.11.

Další přistavení kontejnerů bude závislé na sněhových podmínkách. Pokud máte 
jiné požadavky na umístění kontejnerů na bioodpady, obraťte se na odbor životního 
prostředí Městského úřadu Přibyslav. 

Mgr. Ludmila Řezníčková
vedoucí OŽP.
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Mgr. Jan Štefáček, starosta Mgr. Jan Štefáček, starostaMartin Kamarád, místostarosta Martin Kamarád, místostarosta

Uzávěrka příštího čísla
21. 10. 2013 do 12.00 hod.

184/2013 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat, jako dodavatele „Změny to-

pení ve družině ZŠ Přibyslav“, fi rmu KB Stavební, Jamborova 800, 

592 31 Nové Město na Moravě, IČ 29208181 a schvaluje smlouvu o 

dílo. Podepsání smlouvy je možné až po schválení rozpočtového opat-

ření zastupitelstvem města.

Cena díla je 388.830 Kč včetně DPH.

Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček

                            Ing. Zdeňka Teclová

Termín: 09/2013

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Výběrové 
řízení

185/2013 RM Rada města Přibyslav rozhoduje provést nákup elektrické energie 

a zemního plynu pro město Přibyslav, jeho příspěvkové organizace 

a obchodní společnost na Komoditní burze PROFIT, náměstí Tyrše 

a Fügnera191/3, 789 85 Mohelnice, IČ 29398762 prostřednictvím do-

hodce fi rmy ENYSTRA s. r. o., náměstí Svobody 931/22, 789 85 Mo-

helnice, IČ 28582136.

Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk

Termín: 12/2013

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

186/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu s fi rmou EKOLAMP s. r. o., 

I. P. Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2, IČO 27248801 o zřízení místa 

zpětného odběru úsporných kompaktních zářivek a výbojek.

Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková

                            Přemysl Tonar

Termín: 09/2013

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Smlouva

187/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje dodatek ke smlouvě o realizaci stavby 

a prodeji skládkového plynu na skládce TKO Přibyslav, Ronov nad Sá-

zavou, uzavřený městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Při-

byslav, IČO 00268097 a Terba, s. r. o., Beranových 65, 199 00 Praha 

99, IČO 25658042.

Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová

Termín: 09/2013

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

188/2013 RM Rada města Přibyslav souhlasí se zapůjčením požárního automobilu 

FORD TRANZIT RZ 2J0 0172 Sboru dobrovolných hasičů Perknov, 

IČ 60126094 ve dnech 30. 8. 2013 – 1. 9. 2013 za účelem dopravy 

mladých hasičů na soutěž do města Augustusburg, SRN.

Odpovědnost: Ivo Šimanovský

Termín: 29. 8. – 2. 9. 2013

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Pronájem

189/2013 RM Rada města Přibyslav bere na vědomí informace o průběhu výběrové-

ho řízení na vybavení nového pavilonu E Základní školy Přibyslav a o 

průběhu čerpání rezervního fondu.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Základní 
škola

190/2013 RM Rada města Přibyslav odebírá souhlas pro výkon funkce manažera pro-

jektu s názvem „Inovace výuky“ Mgr. Luďku Ježkovi z důvodu ukončení 

pracovního poměru v organizaci.

Termín: k 31. 8. 2013

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

191/2013 RM Rada města Přibyslav uděluje souhlas pro výkon funkce manažera 

projektu s názvem „Inovace výuky“ řediteli Základní školy Přibyslav 

Mgr. Petru Adamovi. Náplní práce manažera projektu je koordinace 

projektu ve spolupráci s koordinátorem projektu a fi nančním mana-

žerem, kontrola digitálních učebních materiálů pedagogů a jejich 

odpilotování, zadávání veřejných zakázek a spolupráce při tvorbě 

monitorovacích zpráv.

Odpovědnost: Mgr. Petr Adam

Termín: od 1. 8. 2013

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

192/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o výpůjčce, uzavřenou 

mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 

IČO 00268097 a Mateřskou školou Přibyslav, Bezručova 683, 582 22 

Přibyslav, IČO 75011930.

Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová

Termín: 09/2013

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Mateřská 
škola

193/2013 RM Rada města Přibyslav rozhoduje prominout poplatek za užívání veřej-

ného prostranství – za provádění výkopových prací fi rmě uniMONT 

J. C. K., s. r. o. Hradec 8, 564 01 Ledeč nad Sázavou.

Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová

                            Ing. Zdeňka Teclová

Termín: 08/2013

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Obecní 
legislativa

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 28. 8. 2013 Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne 28. 8. 2013
50/2013 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravený program 

veřejného zasedání dne 28. 8. 2013.

Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zahájení

51/2013 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav bere na vědomí rezignaci na 

funkci člena Osadního výboru Poříčí pana Jana Holcmana 

ke dni 31. 12. 2013. Za odvedenou práci v Osadním výboru 

Poříčí mu děkuje.

Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček

Termín: 31. 12. 2013

Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Výbory

52/2013 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje koupi pozemků 

parc. č. 12/4 o výměře 287 m2, parc. č. 12/9 o výměře 18 m2, 

parc. č. 134 o výměře 697 m2 a parc. č. 136/4 o výměře 88 

m2 v k. ú. Poříčí u Přibyslavi od Státního statku Jeneč, státního 

podniku v likvidaci, Karlovarská 7, 252 61 Jeneč, IČ 00016918 

za kupní cenu 24.180 Kč. Náklady spojené s koupí, kromě 

daně z převodu nemovitostí, hradí město Přibyslav.

Odpovědnost: Jana Krejčová

Termín: 12/2013

Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Koupě

53/2013 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje darovací smlouvu, 

kterou město Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přiby-

slav, IČO 00268097 daruje Mysliveckému sdružení Přibyslav, 

IČO 70817561 dřevěnou lávku pro pěší.

Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová

Termín: 08/2013

Usnesení bylo přijato 15 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Darování

54/2013 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr směny po-

zemků ve vlastnictví města Přibyslav parc. č. 39/2 o výměře 

13 m2, parc. č. 592 o výměře 22 m2 a parc. č. 593 o výměře 63 

m2 v k. ú. Česká Jablonná  za pozemek parc. č. 591 o výměře 

65 m2 v k. ú. Česká Jablonná s doplatkem ve výši rozdílu cen 

směňovaných nemovitostí a rozhoduje záměr obce vyvěsit 

na úřední desce po dobu 15 dnů.

Odpovědnost: Jana Krejčová

Termín: 10/2013

Usnesení bylo přijato 15 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Záměr

55/2013 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr přístavby 

a stavební úpravy stavby občanského vybavení č. p. 40 v Dol-

ní Jablonné – hasičské zbrojnice a kapličky, na pozemcích 

stavební parc. č. 30 a pozemkové parc. č. 532/4 v k. ú. Dolní 

Jablonná. V roce 2013 podpoří přístavbu částkou 500.000 Kč 

a v roce 2014 podpoří přístavbu částkou 500.000  Kč, dřevo, 

potřebné pro výstavbu kapličky a hasičské zbrojnice bude 

použito bezplatně z městských lesů.

Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček

                            Ing. Zdeňka Teclová

Termín: 12/2013 a 12/2014

Usnesení bylo přijato 11 hlasy, proti 0, zdržel se 4.

56/2013 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav souhlasí s poskytnutím půjčky 

na bydlení panu Ottovi Stránskému, Tržiště 568, 582 22 Při-

byslav, ve výši 50.000 Kč na zřízení plynového topení v bytě 

Tržiště 568, Přibyslav podle Pravidel pro poskytování půjček 

na bydlení.

Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová

Termín: 08/2013

Usnesení bylo přijato 15 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Půjčka na 
bydlení

57/2013 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav souhlasí s odpisem pohledáv-

ky ve výši 90.257  Kč – fi rma Ecoprocesing s r. o., Čechova 

3812, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 27474917.

Odpovědnost: Petra Holubová

Termín: 12/2013

Usnesení bylo přijato 11 hlasy, proti 1, zdržel se 3.

Rozpočet 
města

58/2013 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje rozpočtové opatře-

ní č. 5/2013 k rozpočtu města Přibyslav na rok 2013 a změnu 

č. 1/2013 fi nančního plánu hospodářské činnosti města Při-

byslav na rok 2013.

Příloha: Rozpočtové opatření č. 5/2013.

Změna č. 1/2013 fi nančního plánu.

Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová

Termín: 28. 8. 2013

Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 0, zdržel se 3.
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Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 11. 9. 2013
194/2013 
RM

Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat, jako dodavatele rekon-

strukce opěrné zdi u hasičské zbrojnice v České Jablonné fi rmu KB 

Stavební s. r. o., Jamborova 800, 592 31 Nové Město na Moravě, 

IČ 29208181 a schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Přibyslav, 

Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a dodavatelem.

Cena díla je 109.514 Kč včetně DPH.

Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová

Termín: 09/2013

Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Výběrové 
řízení

195/2013 
RM

Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat, jako dodavatele rekonstruk-

ce propustku a místní komunikace přes propustek v České Jablonné 

fi rmu COLAS CZ, a. s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, divize Silniční 

stavitelství – oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava – Region Vysočina, 

IČ 26177005 a schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Přibyslav, Bechy-

ňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a dodavatelem.

Cena díla je 483 327 Kč, včetně DPH.

Odpovědnost: Ing. Zdeňka Benešová

Termín: 09/2013

Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

196/2013 
RM

Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat, jako dodavatele výměny střeš-

ních oken v bytovém domě U Lesa 717, Přibyslav fi rmu Aleš Ondráček, 

Zubří 55, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 66531373 a schvaluje 

smlouvu o dílo mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 

Přibyslav, IČ 00268097 a dodavatelem.

Cena díla je 165.119Kč včetně DPH.

Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová

Termín: 09/2013

Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

197/2013 
RM

Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. 

IV-12-2009564/VB/3, Hřiště, p. Krejčí, kabel. vedení nn na pozemku 

parc. č. 129/1 mezi účastníky městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 

1, 582 22 Přibyslav a společností ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín 

IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02.

Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová

Termín: 09/2013

Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Smlouva

198/2013 
RM

Rada města Přibyslav stanovuje měsíční odměnu pro správce měst-

ských lesů pana Josefa Hamerníka s účinností od 1. 1. 2014 dle neve-

řejné přílohy k jednání.

Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk

                            Martin Kamarád

Termín: 31. 12. 2013

Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Dohoda

199/2013 
RM

Rada města Přibyslav souhlasí s ukončením nájemní smlouvy k bytu 

č. 2 v bytovém domě na adrese Příkopy 486, Přibyslav, uzavřené dne 

1. 2. 1998, dohodou ke dni 31. 8. 2013.

Odpovědnost: Jarmila Málková

Termín: 09/2013

Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Pronájem

200/2013 
RM

Rada města Přibyslav vyhlašuje záměr pronájmu bytu č. 2 na adrese 

Příkopy 486, 582 22 Přibyslav a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřed-

ní desce po dobu 15 dnů. 

Odpovědnost: Jarmila Málková

Termín: 09/2013

Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Záměr

201/2013 
RM

Rada města Přibyslav schvaluje záměr uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě 

nájemní mezi podílnickými obcemi Lesního družstva obcí a Lesním 

družstvem obcí se sídlem v Přibyslavi ze dne 28. 4. 2011 a rozhoduje 

záměr obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.

Odpovědnost: Jana Krejčová

Termín: 09/2013

Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

202/2013 
RM

Rada města Přibyslav souhlasí s poskytnutím fi nančního daru fi r-

mou TPK, spol. s. r. o., Velkomoravská 2714, 695 19 Hodonín, 

IČO 44965117, Mateřské škole Přibyslav, Bezručova 683, 582 22 Při-

byslav, IČO 75011930 ve výši 25.320 Kč, určeného k rozvoji Mateřské 

školy Přibyslav a bere na vědomí text darovací smlouvy.

Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová

                            Mgr. Naděžda Štouračová

Termín: 09/2013

Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Mateřská 
škola

203/2013 
RM

Rada města Přibyslav schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce Kultur-

ního zařízení města Přibyslav paní Zdeňce Valnerové ve výši dle neve-

řejné přílohy k jednání.

Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk

Termín: 30. 10. 2013

Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

KZMP

204/2013 
RM

Rada města Přibyslav schvaluje Smlouvu o společném postupu zadavatelů 

při centralizovaném zadávání uzavřenou mezi městem Přibyslav, Bechyňo-

vo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a

1) Základní školou Přibyslav, Bechyňovo náměstí 33, 582 22 Přibyslav, 

IČ 70944938, osoba oprávněná k jednání: Mgr. Petr Adam

2) Kulturním zařízením města Přibyslav, Bechyňovo náměstí 45, 582 22 Při-

byslav, IČ 71169113, osoba oprávněná k jednání: Zdeňka Valnerová

3) Mateřskou školou Přibyslav, Bezručova 683, 582 22 Přibyslav, 

IČ 75011930, osoba oprávněná k jednání: Mgr. Naděžda Štouračová

4) Sportovním zařízením města Přibyslav s. r .o., Česká 34, 582 22 Přiby-

slav, IČ 27513068, osoby oprávněné k jednání: Mgr. Jan Štefáček, Martin 

Kamarád.

Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk

Termín: 09/2013

Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

PO a OBS

205/2013 
RM

Rada města Přibyslav souhlasí s použitím znaku města Přibyslav na dre-

su dětského oddílu stolního tenisu Sokola Přibyslav.

Odpovědnost: Martin Kamarád

Termín: 31. 12. 2013

Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

206/2013 
RM

Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí fi nančního daru ve výši 5.000 Kč 

panu Jiřímu Přibylovi, bytem Žižkova 107, 582 22 Přibyslav, na realizaci 

Utínského undergroundového představení, schvaluje darovací smlouvu a 

souhlasí s použitím znaku města Přibyslav pro tuto akci.

Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová

Termín: 10/2013

Usnesení bylo přijato 3 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Rozpočet

Pokračování  tabulky

Mgr. Jan Štefáček, starosta Martin Kamarád, místostarosta

Začátek školního roku 
v MŠ Přibyslav
Po měsíčním prázdninovém volnu přivítala všechny děti a jejich 
rodiče vesele vyzdobená přibyslavská školka. Pedagogové i pro-

vozní zaměstnanci se snažili, aby se zde děti cítily dobře, k čemuž 
přispěl i nový školní vzdělávací plán s mottem: 

„AŤ JSME VELCÍ NEBO MALIČCÍ, NA JEDNÉ LODI PLUJEM“. 

Jak už tato věta napovídá, jedním z jeho cílů je prohlubovat spolupráci mezi zaměstnanci 
MŠ a rodiči, reagovat na jejich podněty a připomínky. V souladu s tímto ŠVP má každá ze 
šesti tříd vypracovaný svůj třídní vzdělávací plán, zaměřený na individuální potřeby dětí, 
sociální a psychologická specifi ka dané věkové skupiny.
    Nově byly ve dvou odděleních přijaty děti s handicapem, jejich začlenění do kolektivu 
a osobní péči po celou dobu pobytu zajišťují asistentky pedagoga. Další novinkou v systému 
předškolní péče je možnost přijmout dvouleté děti, kterou využili rodiče dětí v oddělení Broučci. 
   V  prvních zářijových týdnech proběhly ve všech třídách informační schůzky pro rodiče, kde 
byli přítomní seznámeni zejména s režimem dne, provozními záležitostmi, připravovanými 
akcemi, zvláštnostmi dětského kolektivu, atd. Byl zde dán prostor pro dotazy rodičů i indivi-
duální konzultace.   V rámci zrychlení komunikace mezi zákonnými zástupci a učitelkami je 
možné nově využívat služební mobilní telefony. Řada rodičů určitě přivítá inovaci webových 
stránek s odkazy na e-mailové adresy jednotlivých učitelek i aktuálně vkládané fotografi e dětí.
   K 90. výročí svého založení věnovala fi rma Pribina – TPK spol. s. r. o. mateřské škole fi nanční 
částku 25 320,- Kč. Další spolupráce s MŠ bude probíhat formou výtvarné soutěže.
   A co nás v nejbližší době čeká? Kromě běžného pestrého programu, her i učení, také diva-
delní představení, „šipkovaná“ nebo ukázka výcviku dravců. Uvidíme loutky z loutkářského 
souboru Přibyslavská pimprlata a nemine nás řada dalších lákavých překvapení. Nově také 
pravidelné celoroční cvičení ve sportovní hale, drakiáda nebo lampionáda. V podzimních 
měsících proběhne každoroční logopedická depistáž ve spolupráci s Pedagogicko-psycholo-
gickou poradnou v Havlíčkově Brodě.
   Nový školní rok začal v přibyslavské školce úspěšně a všichni, kteří se na tom podíleli, 
doufají, že na té naší pomyslné společné loďce doplujeme šťastně po klidné hladině až 
do červnového přístavu.

                              Mgr. Jitka Nováková, učitelka  
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Vážení rodiče, vážení občané,

jmenuji se Petr Adam a počínaje prvním srpnem jsem nastoupil na pozici ředitele Základní 

školy Přibyslav. Rád bych využil možnosti představit se formou otevřeného dopisu zveřejně-

ného prostřednictvím Přibyslavského občasníku.

Na pozici ředitele vaší základní školy jsem nastoupil na základě usnesení Rady města Při-

byslav, která svým rozhodnutím jmenovat mou osobu ředitelem zdejší základní školy potvr-

dila doporučení konkurzní komise. Je mi velkým potěšením mít možnost podílet se na rozvoji 

školy, na vytváření podmínek pro vaše děti nejen v oblasti vzdělávání. Není zde dostatek pro-

storu, abych vás mohl seznámit se všemi svými cíli. Jsem však přesvědčen, že díky spolupráci 

s rodičovskou veřejností, místními spolky, sdruženími, organizacemi, fi rmami apod. se nám 

podaří rozvíjet školu, do které se děti budou těšit, která jim dá potřebné vzdělání pro zdárný 

vstup do života, která bude otevřenou organizací nejen na poli vzdělávání, ale i na poli kultur-

ně-společenském v krásném městě Přibyslavi.

Dovolte mi, abych se zde krátce představil. Pocházím z jižní Moravy, z Břeclavska. Po ab-

solvování gymnázia v Mikulově na Moravě jsem vystudoval obor dějepis – německý jazyk na 

Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Po studiích jsem nejprve pů-

sobil na Vyšší odborné škole a Obchodní akademii v Chotěboři, následně na Odboru školství, 

rozvoje a památkové péče Městského úřadu v Chotěboři. Před nástupem na pozici ředitele 

místní základní školy jsem bez mála pět let působil na Odboru školství, mládeže a sportu 

Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě. Z uvedeného vyplývá, že celý můj profesní život se 

točí kolem školství a systém jsem poznal z obou stran fronty, jak z pozice učitele, tak z pozice 

úředníka. S tímto vědomím jsem se rozhodl reagovat na vyhlášení konkurzního řízení a poku-

sit se tak zúročit své dosavadní zkušenosti.

Závěrem mého stručného představení bych chtěl touto cestou poděkovat všem, kteří mají 

zájem o podporu školy, kteří svými podněty, nápady, myšlenkami pomáhají posouvat školu 

dále. Věřte, že bez vaší pomoci a podpory by se škole jen velmi těžko dařilo dále rozvíjet. 

Zároveň bych touto cestou chtěl poděkovat všem učitelům, žákům i zaměstnancům města 

Přibyslav za pomoc v posledních týdnech srpna, kdy museli velmi rychle řešit zprovoznění 

nového pavilonu školy, abychom zde od 2. září mohli učit.

Těším se na další spolupráci a jsem přesvědčen, že vše půjde správným směrem a že bude-

me mít jen spokojené žáky, rodiče a učitele.

Petr Adam
ředitel ZŠ Přibyslav

Co se děje 
v základní škole…
Po sladkém dvouměsíčním nicnedělání skočily opět 

děti v pondělí 2. září rovnýma nohama do pilné 

školní práce. Obvyklý ruch spojený se zahajová-

ním nového školního roku nám letos zpestřily úklid 

a stěhování části tříd do nové školní budovy, jejíž 

krásné prostředí si velmi pochvalují žáčci i pedago-

gové.

V pátek 6. září jsme připravili pro návštěvníky Při-

byslavských slavností již tradiční výstavu fotografi í. 

Letos jsme přivítali čtyři autory: Miroslav Ottmar 

vystavil fotografi e ze své knihy Jeskyně slov s bás-

nickými texty Vladimíra Holana, ing. Pavel Hrouda 

představil cyklus Vokna, Lýdie Novotná soubor 

panoramatických fotografi í a Zuzana Hrubá mak-

rofotografi e s motivy z přírody. Současně v přileh-

lých prostorách vystavovala školní družina výtvarné 

práce dětí a kroužek Otakárek své výrobky.

Na vernisáži vystoupil dětský fl étnový soubor 

a taneční kroužek školní družiny. V 18.00 hodin 

začal ve vestibulu školy koncert velmi netradiční 

hudby s videoprojekcí – téma „Voda“. Hrálo trio 

Zdeňka Dudky ve složení harmonium, housle, ne-

obvyklé bicí nástroje /staré rolety apod./, kytara, 

syntezátor.

Výstava potěšila od pátku do neděle na 300 ná-

vštěvníků. Velké díky všem, kteří se na jejím zdár-

ném průběhu podíleli.

 V rámci Evropského týdne mobility (16.–20. září) 

nabídli pedagogové školy 5 výletů v rámci regionu 

– cyklistický výlet po přibyslavské cyklostezce do 

Sázavy, pěší výlet do Jabloneckého žlabu se sběrem 

hub, šipkovanou, společný výlet dětí a seniorů do 

jihlavské ZOO a pěší výlet lesem k Žižkově mohy-

le.  Deštivé a chladné počasí výletníky neodradilo 

a např. šipkovanou nebo výlet do ZOO si užilo více 

než 55 dětí. V tradici týdne, který se snaží poukázat 

na alternativní možnosti náhrady automobilové do-

pravy a zprostředkovat nejen dětem pohyb v příro-

dě, budeme určitě v příštích letech pokračovat.

Na závěr přeji všem žákům a pracovníkům školy 

hodně chuti a sil do učení po celý školní rok a čte-

nářům Přibyslavského občasníku samé příznivé 

zprávy.

Pavel Linka

ZPRÁVY OD NÁS
Bránili jsme se zuby nehty, aby tak výjimečně teplé a slunečné 

prázdniny nikdy neskončily… Ale nedá se nic dělat, začal nový 

školní rok a s ním pro nás i děti nejen každodenní povinnosti, ale 

také příjemné aktivity a tvoření, které mají v naší školní družině 

dlouholetou tradici.

Od 2. září družina doslova praská ve švech. Otevřeli jsme 4 od-

dělení a školní klub. Kapacita družiny je úplně naplněna. 160 dětí 

ve ŠD a 100 ve ŠK. Nemůžeme přijmout už ani jednoho žáčka. 

Kroužky zahájí svoji činnost od října. Letošní příspěvek je opět 200 Kč na dítě, ať navštěvuje jeden 

nebo pět kroužků. I letos je o kroužky velký zájem.

A co plánujeme na říjen? 

Dne 6. 10. od 13:30 hodin proběhne Drakiáda na přibyslavském letišti a doufáme jen, že se letošní 

deštivé počasí umoudří a my budeme moci vidět na obloze co nejvíce dráčků.

V rámci Výstavy ovoce, zeleniny, medu a brambor opět připravíme výstavku dětských prací ve skle-

pích pod radnicí, tvořivé dílny s podzimní tématikou a ve spolupráci se Sportovním zařízením města 

Přibyslav lehkoatletické závody. Oslovili jsme základní školy z nejbližšího okolí a těšíme se na každého 

malého sportovce. Do nového školního roku bychom chtěli popřát rodičům pevné zdraví a dětem, aby 

se ve škole a školní družině líbilo. 

Za kolektiv vychovatelek ŠD a ŠK
Jana Frűhbauerová
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Mateřské centrum nabízí jedinečnou pří-

ležitost pro maminky na mateřské dovole-

né. Je to místo, kde se maminky s malými 

dětmi setkávají, zúčastňují se různých 

programů, či se samy aktivně podílejí na 

jejich vytváření. Mateřské centrum nabízí 

aktivity, které maminkám umožní vyjít 

z izolace a zničujícího stereotypu, kam se 

celodenní péčí o dítě dostávají. Maminky, 

které se aktivně podílí na programech, si 

udržují profesní orientaci, posilují své se-

bevědomí, nalézají nové přátele, získávají 

nové organizační zkušenosti. Nezanedba-

telná je i výměna zkušeností v péči o děti.

Přijďte mezi nás. 

Scházíme se každé pondělí a středu od 
9.00–11.00h.

v „Domečku“ vedle nové MŠ Tyršova v 
Přibyslavi.

Těšíme se na Vás!!!

Petra Pejzlová
předseda KVC Harmonie

H A R M O N I E
MATEŘSKÉ CENTRUM

Burza v hasičské zbrojnici
Velkou tradiční burzu podzimního a zimního ošacení, obuvi, hraček pro děti a těhotenského oblečení 

pořádal v září v hasičské zbrojnici klub maminek KVC Harmonie. Do prodejní akce se přihlásilo přes 

sto žen z Přibyslavi i okolí. Burza je určená maminkám, které se potřebují doma zbavit přebytečných 

věcí, i těm, které chtějí svoje dítě pěkně obléci, obout, ale mají hluboko do kapsy. Každá maminka, 

která má zájem na burze prodávat, zavolá do Harmonie, kde jí přidělíme osobní značku, a vyzvedne si 

formulář. Do něj vypíše, co hodlá na burze nabízet a na kolik si věci cení. Pak přijde za námi, my zboží 

zkontrolujeme, roztřídíme, připravíme k prodeji. Každá z nich může nabízet pouze stovku kusů různého 

zboží, ať už oblečení, obuvi nebo hraček. Zboží k prodeji musí být čisté, vyprané, nesmí být potrhané, 

poškozené nebo výrazně obnošené. Výběr zboží začal už v pondělí 9. 9. 2013, prodávalo se ve čtvrtek a 

v pátek. Ve srovnání s minulými ročníky čekalo na návštěvníky burzy několik novinek. Na burze, kde se 

věci nabízejí většinou za symbolickou částku, jsme zjistili případy krádeží. Proto se letos změnil systém 

prodeje, celý prostor ohlídaly pořadatelky burzy a kamery. Každá nakupující dostala při vstupu nákupní 

tašku na vybrané zboží, což se nám velmi osvědčilo. Do třídění zboží a následného prodeje se zapojily 

zhruba tři desítky maminek z klubu, jejich kamarádky a známé. Zboží, které se na burze neprodalo, 

si mohou majitelky odnést domů nebo ho věnovat na dobročinné účely. Do porodnice, do dětského 

domova a do azylového domu pro matky s dětmi.

 Velký dík patří od pořadatelů burzy přibyslavským hasičům! Burzu pořádáme pravidelně v objektu 

Starého špitálu, ale tam je letos výstava. Pro uspořádání podzimní burzy byl velký problém sehnat 

vyhovující prostory. Hasiči z Přibyslavi nám ochotně a rádi půjčili prostory své klubovny za přijatelnou 

částku. Ovšem tyto prostory jsou poněkud menší, než Starý špitál. Proto objemnější předměty, jako 

například dětské kočárky, nabízíme prostřednictvím inzertní tabule. Burzu oblečení pořádáme dvakrát 

do roka, na jaře a na podzim. Všem maminkám, které při pořádání burzy pomáhaly, děkuji.

Petra Pejzlová 
za KVC Harmonie

13. ročník 
PŘIBYSLAVSKÉHO NOCTURNA.
4. – 6. října 2013 
v areálu přibyslavské farnosti 
víkend nejen duchovní hudby

Veškerý festivalový komfort bude zajištěn.
Podrobné informace naleznete na plakátku v kulturní 
rubrice & farnostpribyslav.cz, 
facebook.com/Přibyslavské-Nocturno-13

farnost přibyslav & team nocturna 
& „©fotografové přibyslavska„
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Místní skupina Českého červeného kříže v Přibyslavi
   Ve čtvrtek 29. 8. proběhla schůzka 

„Červenokřižáčků“.

V pondělí 2. 9. jsme se zúčastnili akce 

„Volný čas není nuda“ v Havlíčkově Bro-

dě  v parku Budoucnost. Tuto akci pořádá Rada dětí 

a mládeže Kraje Vysočina. Jednalo se o prezentaci 

volnočasových aktivit. 

V sobotu 7. 9. jsme měli zdravotní stánek na přiby-

slavském náměstí u příležitosti  Mlékárenských dnů.  

Ve stejný den odpoledne byl náš zdravotní stánek 

k dispozici na Family day fi rmy Futaba v Havlíčko-

vě Brodě. Na obou stáncích byl ohromný zájem o 

měření TK a BMI – celkový počet zájemců se dostal 

přes hranici 200 lidí. Na všech akcích děti z kroužku 

odvedly vynikající práci, jsme na ně náležitě pyšní!

V sobotu 21. 9. jsme po prázdninové pauze opět 

zahájili v novém školním roce kroužek Červenokři-

žáčků, na který dorazilo mnoho nových zájemců.

Výborná zpráva je, že máme přislíbené prostory ke 

scházení a k uskladnění výukového materiálu. Naše 

schůzky se odehrávaly venku nebo díky mamin-

kám v Domečku KVC Harmonie. Jelikož se počet 

dětí velmi rozrůstá, i děti rostou, prostory byly již 

nedostačující. Díky ochotě a snaze pana místosta-

rosty Martina Kamaráda a vedoucího pečovatelské 

služby pana Karla Březiny nacházíme zázemí právě 

v prostorách Domu s pečovatelskou službou v Při-

byslavi. Moc, moc díky!

V sobotu 5. 10. se mohou všichni dobrovolní dárci 

krve těšit na divadelní představení Prodaná láska, 

které připravil DS Furiant pod vedením paní Anny 

Šauerové.

Děkujeme fi rmě SC METAL Přibyslav za fi nanco-
vání pronájmu KD a Divadelnímu souboru Furiant 
za ochotu toto představení věnovat dárcům krve.
Všem dobrovolným dárcům děkujeme za poskyto-

vání krve.

V sobotu 12. 10. se naše organizace připojila 

k projektu 

Co je 72 hodin – Ruku na to!?

Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit po 

celé ČR. Kdykoliv během těchto 72 hodin (10. – 

13. října 2013) a zároveň na jakkoliv dlouhou dobu 

se dobrovolníci po celém Česku pustí do aktivit, 

které pomohou druhým, přírodě, či jejich okolí. 

Výsledkem těchto projektů bude mnoho úsměvů, 

radosti, dobrých pocitů z vykonané práce a mnoho 

dalších pozitivních účinků.

Více informací na plakátech, které budou vyvě-
šeny na vývěskách a nástěnkách. Může se k nám 
připojit kdokoli! 

Děkujeme zároveň i stávajícím a nově příchozím 

členům MS ČČK. Vážíme si vašeho zájmu!

Za MS ČČK Přibyslav
Kristýna Loužecká

mscckpribyslav@seznam.cz
facebook: MS ČČK Přibyslav  Zájem veřejnosti u stánku ČČK 

– Přibyslavské slavnosti
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Po přečtení nadpisu asi mnohého 

napadlo, jakou že novinku máme. 

Díky návratu Těpícka do aktivní služ-

by, o kterém jsem vám psal v minulém 

čísle, byla zahájena činnost družiny Sokolů. Přišli 

noví zájemci o doplnění našich řad. A tak takřka po 

třech letech obnovujeme družinový systém. Další 

skvělou zprávou je, že do pomoci s vedením druži-

ny se začali zapojovat další roveři Vohe a Jim.

Musím ale napsat jednu důležitou a často 

opomíjenou věc, ne vše je zásluhou vedoucího, 

a v tomhle případě tomu je zrovna tak. Právě ná-

vrat Těpice celou věc takříkajíc nakopnul. Protože, 

a to ve volnočasových aktivitách platí stonásobně, 

a skauting je o to specifi čtější, než jiné „volnoča-

sovky“. Oddíl je jen tak dobrý, jako lidé v něm. To 

je jedna z myšlenek skautingu – společně táhnout 

za jeden provaz, protože jednotlivec sám mnoho 

nesvede.  A skautský vedoucí? Ten by měl dělat vše 

pro to, aby ostatním všestranně pomáhal jejich čin-

nost dělat. Metaforicky řečeno, ne někoho vodit za 

ruku, ale vyklízet mu cestu, aby mohl co nejsnáze 

projít. 

Dost bylo fi lozofování o specifi kách skautingu 

a jeho vedení, protože popsat zde vše, jak by to 

mělo fungovat, by zabralo… no, přinejmenším 

všechna čísla Přibyslavského občasníku za jeden 

rok a probrali bychom pouze základy.

Takže další novinkou je, že díky vzniku oné dru-

žiny mohla též započít svou samostatnou činnost 

roverská skupina. Plány na její akce jsou věru od-

vážné, smělé, ale bezpochyby ne nereálné. Proto 

nezbývá, než zatnout zuby a vytrvat. A o jakých 

plánech že to vlastně mluvím?  Tak třeba plánuje-

me cestování na průzkumné výpravy, stopování, 

výrobu pastí, něco z dovedností přežití v přírodě 

a mnoho a mnoho dalšího.

Z naší činnosti bych v září zrekapituloval tradiční 

průvodcovskou službu u štoly pod farou a zahájení 

schůzek. V říjnu toho máme před sebou požeh-

naně. Někteří členové pomáhají hned o prvním 

víkendu s přípravou Přibyslavského nocturna, ti, co 

budou mít čas, nejspíše půjdou na tradiční Žižko-

vo kolečko. V sobotu 19. října má oddíl na starosti 

netradiční soutěže při Dnu otevřených dveří v DPS 

a na neděli 20. října je naplánovaná velká středisko-

vá akce. To ještě někdy proběhne roverská brigáda 

na zazimování tábořiště.

Co nám říjen přinesl a co nás čeká dál, to se 

dočtete v některém z příštích čísel Přibyslavského 

občasníku. Jinak můžete sledovat naše webové 

stránky (oddilaldebaran.webnode.cz), které se 

budeme snažit průběžně aktualizovat. A kdo byste 

chtěl mezi nás přijít, stačí se zastavit na některé ze 

schůzek, které probíhají vždy ve čtvrtek od 17:30 

hodin na skautské základně. 

Karel Březina 
vedoucí oddílu

Aldebaran v novém školním roce nově

 Průvodcovská služba našich skautů u staré štoly
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Ať se nám to líbí nebo ne, podzim už 

je tady a co nevidět přijdou i podzim-

ní plískanice. Ale my nechceme sedět 

doma u kamen nebo se povalovat po 

gauči. Chceme i toto nevlídné poča-

sí trávit aktivně, ve společnosti. Nejenže se těšíme na 

všechny podzimní akce ve městě– Přibyslavské nocturno, 

Divadelní Přibyslav nebo výstavu Ovoce, zeleniny medu 

a brambor, ale chystáme i „své“.  Ve čtvrtek 17. 10. se sejde 

k jednání výbor naší místní organizace. Hned následující 

týden, také ve čtvrtek 24. 10. ve 14 hodin pořádáme pro 

všechny naše členy v hasičské zbrojnici Výroční členskou 

schůzi. A to již bude pomalu konec měsíce. V listopadu 

uspořádáme přátelské posezení s harmonikou a hezkou 

písničkou. A již bude před námi prosinec – poslední měsíc 

roku 2013. V předvánočním čase se na tradiční besídce 

zaposloucháme do poezie, která se váže k tomuto období, 

zavzpomínáme při vánočce na staré zvyky, zazpíváme si 

koledy. Zároveň připravujeme i výlet do nedalekého Hlin-

ska. Sledujte naši vývěsku, kde se dozvíte všechny aktuální 

novinky z naší činnosti. Hezký čas „babího léta“ všem na-

šim členům i čtenářům Přibyslavského občasníku jménem 

celého výboru místní organizace i jménem svým přeje

Věra Schusterová
předsedkyně SPCCH ČR ZO Přibyslav 

Fouká vítr ze strnišť…

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Přibyslav
pořádá tradiční

VÝSTAVU OVOCE, ZELENINY A KVĚTIN
a dalších výpěstků svých členů a ostatní veřejnosti z Přibyslavi a blízkého okolí. Výstava se koná v rámci 15. ročníku Výstavy 

ovoce, zeleniny, medu a brambor Přibyslavska. Výstava bude otevřena ve sklepení radnice 

v sobotu 19. a v neděli 20. října 2013, vždy od 9.00 do 17.00 hodin

V pondělí 21. října 2013 v dopoledních hodinách bude výstava otevřena pro návštěvu žáků z místní základní a mateřské školy.

Příjem exponátů na výstavu bude prováděn od čtvrtka 17. 10. do pátku 18. 10. 2013, vždy od 17.00 do 19.00 hodin. Pro 

příjem exponátů i likvidaci výstavy bude otevřen zadní vchod radnice od budovy školy.  

Ovoce, zeleninu a květiny označte jménem pěstitele a názvem odrůdy. U ovoce doporučujeme od jedné odrůdy 3 až 4 ks v 

závislosti na velikosti plodů, může jich být i méně. Na výstavě uvítáme i vazby ze sušených květin, bonsaje, květiny, léčivé byliny 

a vše, co se váže k práci na zahrádce a zahrádkaření. Při příjmu exponátů na výstavu (především jablek) uveďte, zda je chcete 

vrátit, popř. zda jablka věnujete na degustační zkoušku. Ta se uskuteční na radnici začátkem prosince, a pokud uvedete svoji 

přesnou adresu, telefon nebo mailovou adresu, budete samozřejmě pozváni.

Na sobotu dopoledne je přislíben před radnicí prodej ovocných stromků, květin, okrasných rostlin a brambor, jablka na 

uskladnění, výrobky fi rmy Amylon a další. Na výstavě ovoce bude probíhat prodej kmínu, máku, hnojiva Kristalon – Plod a květ, 

medu a dalších produktů. 

Likvidace výstavy se uskuteční v pondělí 21. října 2013 v době od 17.00 do 18.00 hodin. Pak budou nevyzvednuté expo-

náty převezeny do klubovny ZO v Žižkově ulici č. 106.

Srdečně zveme všechny příznivce zahrádkaření k hojné účasti na této tradiční výstavě, ať už jako vystavovatele či návštěv-

níky.       

                                                          Výbor ZO ČZS Přibyslav 
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Aktivní stárnutí – fenomén doby
Omlouvám se všem lidem, kterým vstávají 

vlasy na hlavě, jen tato dvě slova zaslech-

nou. O aktivním stárnutí dnes mluví téměř 

celá společnost.  Proč tomu tak je?

   Základem všeho je prodlužování délky 

života, kdy se dožíváme stále vyššího věku 

a díky množství nejrůznějších „lektvarů 

a preparátů“ jsme ještě schopní provozo-

vat mnoho činností, o kterých se mnohé-

mu čtyřicátníkovi ještě před několika málo desítkami let ani nezdálo. Dnes nejsou 

výjimkou senioři, kteří sportují více než mnohý zástupce z řad dorostu. Staří lidé 

obsluhují počítače, běhají, jezdí na kole, skáčou s padákem, studují – jsou zkrátka 

všestranně aktivní.

   Pozastavím se právě u obsluhy počítače, přesněji řečeno u surfování na inter-

netu. Pokud „vygůglujete“ (toto už je zcela běžný termín), tedy pokud zadáte do 

vyhledávacího okna u vyhledávače google.cz heslo senior, vyhrne se na vás celá 

řada nejrůznějších odkazů (na mě třeba 901 000 000) jejichž prohlédnutí, pokud 

byste je chtěli všechny projít, vám zabere docela dost času.  Pokusím se vám 

přiblížit alespoň několik málo webů, kde cílovou skupinou jsou právě senioři, 

a které, dle mého soudu, stojí za to navštívit.  Pokud budu citovat text přímo 

daných stránek, bude v uvozovkách a psaný kurzivou.

www.seniorpointy.cz – „Senioři, hledáte pomoc a nevíte, na koho se obrátit? 
Potřebujete pomoc v sociální oblasti? Nevíte si rady v každodenních situacích? 
Chcete si jen popovídat? Senior Pointy jsou právě ta místa, kde Vám pomáháme, 
kam se můžete s důvěrou obrátit. Senior Pointy jsou kontaktní místa pro seniory, 
kde naleznete komplexní informace z oblastí života.“

www.seniorpasy.cz – „SENIOR 
PASY jsou unikátním projektem, 
který vznikl na podporu obyvatel-
stva s věkem od 55 let. Zapojení 
do projektu je zdarma. Projekt 
přináší ucelený a jednotný systém 
slev na výrobky a služby posky-
tovaný držitelům karet SENIOR 
PAS. Nabízené slevy ve výši 5–50% 
jsou primárně zaměřeny na zdra-
votnictví, lázeňství, wellness, ces-
tování, stravování, ubytování, vzdělání, muzea, galerie, ale i spotřební nákupy.“

www.seniorum.cz – Seniorum.cz je informační portál, kde naleznete aktuality, 

časopisy, rady, produkty a služby, inzerce, vzdělávání a diskuzní fórum. Mě osob-

ně nejvíce oslovila přehlednost těchto stránek a například u odkazu Zdraví je 

videoseriál cvičení, kde k danému cvičení je úvod lékaře, který radí, jak správně 

dané cviky absolvovat.

www.e-senior.cz – „Portál eSenior je určen především pro vzdělávání seniorů 
v regionech, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastňovat výuky Univerzity 
třetího věku presenční formou v sídlech vysokých škol a univerzit.“

www.svetsenioru.cz – „Vyhledávací portál pro seniory, prostor pro diskuze, se-
znamka a mnohé další včetně odkazů na zajímavé stránky.“

www.tvsenior.cz – „vše pro seniory“
Bc. Karel Březina 

vedoucí PS Přibyslav
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KRAJ VYSOČINA – Kriminalisté z odboru analytiky Krajského ředitelství policie 

Kraje Vysočina prověřují od začátku letošního roku již čtyřicet případů pod-

vodného jednání při získání a poté zneužití osobních údajů pomocí sociální sítě 

facebook. Všechny zadokumentované případy prověřují pro podezření se spá-

chání trestného činu neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči 

informací. V případě zadržení pachatele a prokázání viny by za tento skutek 

hrozil trest odnětí svobody až na tři roky.

Ve všech prověřovaných případech jednal pachatel s úmyslem a cílem oboha-

tit se, neboť po získání potřebných osobních údajů přišel poškozený o fi nanční 

prostředky, které pachatel získal prostřednictvím elektronické platby uskuteč-

něné přes mobilní telefon. Většinou se jednalo v jednotlivých případech vždy 

o částku ve výši kolem 1 400 korun.

Celé podvodné jednání pachatele většinou začíná tím, že se na facebookovém 

profi lu od některého z přátel, tedy od osoby, kterou majitel účtu na sociální síti 

zná a nemá tedy důvod být nedůvěřivý, objeví vzkaz se žádostí o zpřístupnění 

osobních údajů, včetně mobilního telefonního čísla. Důvody pro tuto žádost bý-

vají velice různorodé, ale vždy poměrně věrohodné.

 Poté probíhá další komunikace na facebooku, kterou ale nevede nikdo ze sku-

tečných „přátel“, ale kterou vede pachatel s jasným cílem tyto údaje získat. Když 

se dostane až k číslu mobilního telefonu, zneužije tento telefon k provedení pod-

vodné elektronické platby. Pro její uskutečnění ale znovu potřebuje spolupráci 

majitele mobilního telefonu, který musí platbu SMS zprávou sám potvrdit. I tato 

komunikace probíhá nejprve přes facebook, kdy pachatel se snaží pod časo-

vým tlakem donutit poškozeného k rychlému jednání, což má za následek, že si 

majitel mobilního telefonu vůbec nepřečte obsah SMS zprávy, ve které je jasně 

a zřetelně uvedeno, že příslušná platba proběhne. Až ale tuto zprávu potvrdí, 

následně z další SMS zprávy zjistí, že mu byla z jeho paušálního účtu odečtena 

neoprávněně fi nanční částka, kterou už ale podvodně získal pachatel.

Kriminalisté tedy znovu upozorňují majitele účtů na sociálních sítích, aby 

nezveřejňovali a nezpřístupňovali svoje osobní údaje, hesla a mobilní telefonní 

čísla, a to ani na žádosti, které se mohou na první pohled tvářit jako věrohodné. 

Často se stává, že o tyto osobní údaje je majitel také požádán v odkazech na 

různé výhry například elektronických přístrojů. V praxi se uživateli počítače ob-

jeví na monitoru okno s informací, že uživatel byl vylosován jako výherce nějaké 

hodnotné ceny. Podmínkou bývá zodpovězení jednoduché anketní otázky s tím, 

že uživatel se má na výherní stránku přihlásit přes svůj facebookový profi l. Za-

dané přihlašovací údaje jsou automaticky odeslány pachateli, který je následně 

může zneužít.

Po přihlášení k napadenému účtu pachatel pošle přátelům majitele faceboo-

kového profi lu, které najde na jeho účtu, zprávu s informací, že ztratil jejich te-

lefonní kontakty. Ve zprávě je požádá o jejich zaslání. Po získání telefonických 

Přes systém „přátel“ na facebooku můžete přijít 
o peníze Sociální sítě mohou pachatelé snadno zneužít 
k podvodnímu získání osobních údajů

kontaktů pak již sleduje aktivitu přihlášených přátel na facebooku. Pokud je 

někdo z nich on-line a pachatel zná jeho telefonní číslo, pak zadá na internetu 

platební příkaz pomocí m-platby. Toto je služba, která umožňuje provádět 

platby na internetu pomocí mobilních telefonů, kdy zaplacená částka za zboží 

nebo služby se objeví ve vyúčtování za poskytnuté telefonické služby. Jako 

telefonní číslo, ze kterého má platba proběhnout, uvede telefonní kontakt 

získaný od právě aktivního přítele na facebooku. 

Majiteli telefonu poté přijde SMS zpráva o m-platbě. V tuto chvíli s ním již 

pachatel komunikuje pomocí facebooku a v časové tísni pod různými smyšle-

nými legendami se z něj snaží vylákat potvrzující kód platby, který je součástí 

SMS zprávy. Pachatel například uvádí, že zkouší nějakou novou počítačovou 

hru a do tří minut musí napsat kód, který si nechal poslat v SMS zprávě na 

jeho telefon, neboť jeho vlastní telefon je rozbitý a podobně. V okamžiku, 

kdy pachatel získá potřebný kód, přijde již poškozenému pouze SMS zpráva, 

že platba proběhla v pořádku a peníze byly odečteny z jeho účtu za telefon.

V rámci předcházení této trestné činnosti musí uživatelé facebooku a jiných 

sociálních sítí dodržovat několik základních bezpečnostních zásad:

V žádném případě nepište své uživatelské jméno a heslo někam jinam než - 
při přihlášení na svůj facebookový profi l. Totéž platí i pro přihlašování na 

ostatní sociální sítě.

Nikomu neposkytujte svoje osobní údaje. Na svém facebookovém profi lu - 
těchto osobních informací zveřejňujte co nejméně. Jsou velmi snadno zne-

užitelné. V tomto případě se to týká i telefonních čísel. 

Mějte na paměti, že v prostředí sociálních sítí netušíte, zda ten, s kým ko-- 
munikujete je skutečně tím, za koho se vydává.

Pozorně si přečtěte každou SMS zprávu, která vám přijde a týká se plateb - 
přes mobilní telefon. Jakékoliv autorizační kódy k platbám nesdělujte žád-

né třetí osobě.

Vždy mějte na zřeteli, že osoba, která s vámi komunikuje pomocí internetu, - 
se může za vašeho přítele pouze vydávat.

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Oddělení mediální komunikace a PR

nprap. Martin Dušek
koordinátor prevence

tel:   974 261 208
mobil: 725 868 475

e-mail: prevence@policievysocina.cz

 Z 18. ročníku soutěže o pohár IZS

Den hasičů, aneb soutěž o pohár IZS
Dne 14. 9. 2013, v dopoledních hodinách, odjelo 6 členů jednotky hasičů města Přibyslavi do Havlíčkova Bro-
du, aby se zde zúčastnili již 18. ročníku prestižní soutěže určené výhradně pro výjezdové jednotky. Každá tato 
soutěž je specifi cká a jsou do ní vkládány netradiční prvky simulující různé druhy zásahů. Letošního ročníku, 
který se dříve jmenoval Soutěž o putovní pohár integrovaného záchranného systému a poslance parlamentu 
ČR, se zúčastnilo pouze 29 družstev oproti předchozím ročníkům, kdy se účast pohybovala okolo 40 družstev. 
Rozlosování nám určilo startovní číslo 3 a tak jsme neměli prakticky žádnou možnost shlédnout počínání svých 
předchozích kolegů. Jako 3. startující jsme hned na začátku nasadili vysokou laťku, kterou se až do ukonče-
ní soutěžního klání nepodařilo nikomu překonat. Družstvo ve složení Miloslav Jonák, Jaroslav Kalina, Miloš 
Rosický, Jiří Votava, Pavel Höfer a Ivo Šimanovský obhájilo loňské prvenství z Havlíčkovy Borové a stalo se 
tak vítězem 18. ročníku. V doprovodu starosty města Mgr. Jana Štefáčka jsme převzali hodnotné ceny a s vel-
mi dobrým pocitem jsme se vrátili zpět domů. Poděkování samozřejmě patří oněm šesti soutěžícím, ale dále 
i ostatním členům jednotky, kteří standardně drželi pohotovost k případnému výjezdu. Na společném fotu 
kromě soutěžících a starosty města je druhý stojící zprava velitel centrální stanice HZS Havlíčkův Brod, mjr. 
Martin Sedláček a třetí zprava ředitel územního odboru HZS Havlíčkův Brod plk. Luboš Vacek. 

Ivo Šimanovský 
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Dobrovolnické 
centrum v regionu 
Havlíčkův Brod 
a Chotěboř,
FOKUS Vysočina
Dobrovolník  dobrovolníkům  –  předlé-
kařské školení stávajících dobrovolníků 
v základech první pomoci

V průběhu celého roku se snažíme organizovat 

motivačně-vzdělávací akce pro dobrovolníky – spo-

lečná setkávání, výlety, školení, workshopy apod. 

Chceme tak dobrovolníkům poděkovat za jejich 

aktivity, kterým se dobrovolně věnují, ale také navy-

šovat jejich vlastní dovednosti, které mohou využít 

nejen v rámci dobrovolnické služby. 

V závěru letních prázdnin, dne 20. srpna 2013, 

jsme se tak společně sešli při příležitosti skupino-

vého vzdělávání stávajících dobrovolníků se za-

měřením na základy první pomoci. Požádali jsme 

o spolupráci naši dlouholetou dobrovolnici, paní 

Ilonu Loužeckou, která je instruktorem první po-

moci v Českém červeném kříži v Havlíčkově Brodě. 

Paní Ilona dobrovolně zajistila veškeré potřebné 

pomůcky, připravila prezentaci a jako dobrovolník 

celé školení zrealizovala. Za její pomoc, bez které 

by školení nemohlo proběhnout, jí patří od všech 

účastníků velké poděkování! Přestože trvalo celé 

setkání více než 4 hodiny a bylo do minuty zaplně-

no spoustou teoretických informací, ale také prak-

tických ukázek resuscitace, polohování apod. Vy-

měřený čas utekl až příliš rychle, ve velmi přátelské 

a uvolněné atmosféře. Každý z účastníků obdržel 

závěrem osvědčení o absolvování školení a bro-

žuru první pomoci. Nejen v této souvislosti jsme 

spolupracovali se studenty Letní žurnalistické školy 

Karla Havlíčka Borovského, kteří nás přišli v průbě-

hu navštívit a pořídit krátký záznam. Již brzy se tak 

můžeme těšit na reportáž, která bude ke zhlédnutí 

na webu dobrovolnického centra. 

Ráda bych se také zmínila a poděkovala České-

mu červenému kříži Havlíčkův Brod, který umožnil 

realizaci tohoto školení, poskytl osvědčení a zapůj-

čil nám veškeré potřebné pomůcky. Také musíme 

vzpomenout na město Havlíčkův Brod, které pro-

najímá pro podobné účely prostory na Živnosten-

ském úřadě V Rámech, čehož jsme rádi využili. 

Děkujeme!

A našim dobrovolníkům přejeme, aby nově naby-

té vědomosti a schopnosti poskytnout první pomoc 

v brzké době nepotřebovali…

Nezapomeňte navštívit naše webové stránky nebo 

facebook dobrovolnického centra (www.fokusvyso-
cina.cz, dobrovolnictví + příslušný region) a prohléd-

nout si fotografi e. Mimo jiné se můžete dozvědět více 

o právě probíhajících akcích nebo o možnostech pro 

zájemce o dobrovolnickou službu. 

Z dobrovolnického centra

Bc. Michaela Miřátská, DiS.
koordinátorka dobrovolníků

O bílé hůlce
Byla jednou jedna dřevěná hůlka. Přestože byla úplně 

obyčejná, byla zároveň velice důležitá. Pomáhala člově-

ku, který při autonehodě ztratil zrak. Jmenoval se James 

Briggs, býval fotografem a žil v Bristolu v Anglii. Díky 

hůlce se mohl orientovat a pohybovat v okolí svého byd-

liště. Řidiči a kolemjdoucí lidé však nevěděli, že potkávají 

slepce, protože měl v ruce pouze obyčejnou, všední, 

nevýraznou, dřevěnou hůl.

… A potom pana Briggse napadla geniální myšlenka. 

Natřel hůl bílou barvou. Stalo se to v roce 1921. Nyní si 

jí řidiči i chodci ihned všimli a chůze byla mnohem bez-

pečnější.

Od roku 1930 je bílá hůl mezinárodním symbolem lidí 

se zrakovým postižením. Na celém světě ji používají mili-

ony lidí. Je jednoduchou a nenahraditelnou pomůckou, 

která umožňuje nevidomým a slabozrakým bezpečnější 

pohyb, lepší orientaci, zároveň poskytuje důležitou in-

formaci okolí.

Dávno to již není obyčejná dřevěná hůlka. Vyrábí se 

v mnoha druzích- pevná, skládací, teleskopická, podle 

účelu hůl orientační, signalizační, nebo opěrná. Je vy-

ráběna z moderních materiálů, pevných a zároveň leh-

kých, v různých velikostech.

Hole jsou opatřeny refl exními odrazkami a nálepkami, 

např. i červeně blikajícím segmentem, který je velmi dob-

ře viditelný ve tmě.

Po mnoha pokusech, na základě zkušeností, byla 

v roce 1944 doporučena optimální technika používání 

bílé hole, při které nevidomý pohybuje holí ve tvaru 

oblouku a země se dotýká ťukáním na obou stranách 

přibližně v šíři ramen, asi půl až tři čtvrtě metru před 

sebou. 

Předpis na slepeckou hůl vystavuje oční lékař a zasílá 

je prodejna tyfl opomůcek. Nácvik techniky chůze za-

řizuje např. Tyfl oservis. Pomůcka je hrazena zdravotní 

pojišťovnou.

K částečné, nebo celkové ztrátě zraku může dojít z růz-

ných důvodů. Přes pokrok v medicíně se někdy stane, že 

se postižený musí smířit se zásadní životní změnou.

   Vzít do ruky bílou hůl, vyjít s ní ven mezi lidi, na ulici, 

na veřejnost, není vůbec jednoduché. Techniku používá-

ní hole vás naučí profesionální odbornice, vlídné pracov-

nice Tyfl oservisu, či jiné organizace, která se spoluprací 

a pomocí postiženým zabývá.

Daleko větším problémem je psychika. Divný pocit, 

stud, psychický blok. Ty člověku brání veřejně hůl po-

užívat. Často ji nosí v tašce, nechává doma v předsíni. 

Přijmout ji, nestydět se, nepřipadat si „jiný“, chápat jako 

skvělého pomocníka, který pomáhá najít sebejistotu, 

vyšší bezpečnost, snižuje riziko zranění, zlepšuje orienta-

ci a zvyšuje svobodu pohybu, zároveň upozorňuje okolí, 

aby nás respektovalo a chovalo se ohleduplně, to vše je 

po čase pro nositele bílé hůlky zcela přirozené a samo-

zřejmé. Potkáte spoustu ochotných, všímavých lidí. Na-

bídnou vám pomoc u přechodu pro chodce, upozorní 

na překážku, uhnou na chodníku, přečtou vám to, co vy 

sami přečíst nemůžete.

Zvykli jsme si, že téměř každý den v roce je meziná-

rodním dnem něčeho. Ta obyčejná, ale velice důležitá 

bílá hůl, symbol světa nevidomých, má svátek 15. října, 

již od roku 1964.

Každoroční živou připomínkou Mezinárodního dne 

bíle hole je sbírková akce, nazvaná „Bílá pastelka“. Letos 

se koná již po čtrnácté. Až potkáte 15. října mladé dob-

rovolníky, kteří vám nabídnou za symbolickou částku 

bílou pastelku a vy si ji koupíte, můžete si být jisti, že váš 

příspěvek bude použit na opravdu dobrou věc. Děkuji 

vám za ty, kterým vaše pomoc zkvalitní život.

Nám, kteří se bez bílé hole neobejdeme, přeji, aby 

nám vždy byla bezpečnou a spolehlivou pomocnicí 

a průvodkyní. Vám, kteří máte zrak v pořádku, přeji 

upřímně, abyste ji nikdy nepotřebovali. Zároveň děkuji 

všem tolerantním, ochotným a hodným lidem.

Marie Heilandová
Oblastní odbočka SONS Havlíčkův Brod

 Ze školení dobrovolníků o základech první pomoci
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Září se neslo v duchu konání největších akcí 

v tomto roce. V prvé řadě jde o konání tradičních 

Mlékárenských dnů, v jejichž rámci se konala vernisáž 

velké výstavy děl akademického sochaře Romana 

Podrázského. Mlékárenské dny se letos konaly od 

středy 4. září do neděle 8. září, přičemž již tradičně 

byla tím nejnabitějším dnem sobota. Návštěvníci měli 

možnost zúčastnit se ochutnávky mléčných výrobků 

v radničním sklepení a také si mohli nakoupit různé 

pochutiny ve stáncích mnoha českých mlékáren 

rozesetých po náměstí. K tomu všemu hrála příjemná 

hudba a nechyběl bohatý doprovodný program.

V rámci Mlékárenských dnů se ve čtvrtek 5. září 

v 16:00 hodin konala ve Starém špitále vernisáž výstavy 

pozoruhodných děl místního rodáka ak. sochaře 

Romana Podrázského. Výstava je svou obsáhlostí 

první, která mapuje takto zeširoka dílo tohoto umělce. 

Je konána u příležitosti jeho letošních nedožitých 

sedmdesátých narozenin. Výstava je ke zhlédnutí na 

třech místech – v již zmiňovaném Starém špitále, dále 

v Kurfürstově domě a také v kulturním domě. Za jedno 

vstupné se můžete podívat na všechna tři výstavní 

místa. Pozor změna: od 1. října do 20. října budou 

výstavy zpřístupněny každou sobotu v čase 9:00 – 

12:00 a 13:00 – 16:00; v pracovních dnech (úterý až 

pátek) pouze po domluvě s pracovníky Informačního 

centra Přibyslav, tel. č. 569 484 361 nebo při osobní 

návštěvě. 

A co se dělo v září v knihovně? V pondělí 16. 9. 

se za námi přišly podívat s paní učitelkami děti z MŠ 

Bezručova, abychom si popovídali o knize, která je 

jim zrovna předčítána. Jde o velmi známou knížku 

„Honzíkova cesta“ od pana Bohumila Říhy. Děti byly 

velmi šikovné a bystře odpovídaly na moje otázky 

týkající se hlavních postav i děje tohoto díla. Prohlédli 

jsme si společně i další knihy, ve kterých se děje 

hlavnímu hrdinovi „něco poprvé“ – např. jede sám 

vlakem, nastupuje do školy, je v cirkuse, pomáhá 

mamince vařit apod. 

V říjnu nás čeká spousta akcí, připravte se. Začneme 

v knihovně – první říjnový týden, od 30. 9. do  6. 10., 

je tradičně Týdnem knihoven. K této celorepublikové 

akci se samozřejmě připojuje i naše knihovna. V tomto 

týdnu budou „hříšníkům“ odpuštěny upomínky 

za nevrácené knihy a noví čtenáři se budou moci 

zaregistrovat na rok zdarma. Ve středu 2. října se 

za námi opět po letní pauze přijdou podívat maminky 

z KVC Harmonie se svými ratolestmi v rámci setkávání 

„V knihovně si můžeme i hrát“. A nejen v tomto 

týdnu, ale na celý říjen je opět připravena soutěž 

pro naše dětské čtenáře avizovaná již v zářijovém 

občasníku – „Nakresli komiks podlé své oblíbené 
knihy“. Pravidla soutěže jsou jednoduchá – každý 

soutěžící si vybere svou nejoblíbenější knihu a pokusí 

se příběh, kapitolu nebo určitou situaci z ní převést 

na papír ve formě komiksu. Soutěž je určena dětem 

do 15-ti let a malí (ne)čtenáři mohou kreslit např. to, 

co je jim předčítáno. Soutěžící budou rozděleni do 

PODZIMNÍ AKCE V REŽII KZM PŘIBYSLAV
Milí čtenáři, vážení přátelé KZM Přibyslav, podzim je v podstatě v plném proudu. 
Meteorologicky máme sice ještě léto, ale za okny to tak rozhodně nevypadá. Zdá se, 
že jediným pozitivem na tomto období tedy je nepřeberné množství akcí, které vám 
nabízíme, a samozřejmě také vhodné počasí k přečtení pěkné knihy. 

dvou věkových kategorií – školka + první stupeň (1. 

kat.) a druhý stupeň (2. kat.). Více informací o soutěži 

získáte v knihovně. V listopadu poté proběhne 

slosování a tři nejlepší výtvory z každé kategorie 

nemine odměna – a tou bude nejen drobný dárek, ale 

hlavně volná vstupenka pro každého na Mikulášské 

odpoledne konané 30. listopadu. Věřím tedy, že 

soutěžících bude spousta a pomůžete nám tak zaplnit 

celé dětské oddělení krásnými komiksy. A abych 

nezapomněla, děti si také mohou vyplnit zábavný 

„Komiksový kvíz“.

Naše knihovna také pořádá besedu s panem Janem 

Opatřilem, autorem knih o kapříku Metlíkovi. Beseda 

je určena žákům druhých tříd a bude se konat ve 

čtvrtek 17. října v budově školy.

A ještě jednou knihovna – na čtvrtek 24. 10. jsme 

domluveni s MŠ Tyršova, že nás děti s paní učitelkami 

přijdou navštívit a my si popovídáme trošku o komiksu 

a zkusíme si ho třeba nakreslit nebo alespoň vybarvit. 

Moc se těšíme.

V neděli 6. října proběhne slavnostní zahájení 

jubilejního 30. ročníku Divadelní Přibyslavi – 

přehlídky amatérských divadelních souborů. Den 

předtím, v sobotu 5. 10. se dokonce i jedno představení 

uskuteční – a to Prodaná láska od přibyslavského 

divadelního souboru Furiant. Toto představení je 

určeno však pouze pro ČČK. Na všechna představení 

v rámci Divadelní Přibyslavi si můžete v informačním 

centru ještě do 4. října zakoupit permanentní 

vstupenku za 260,- / 130,- (sleva je určena pro ZTP, 

ZTP/P, studenty a děti do 12 let). Tato přehlídka 

divadelních představení potrvá až do slavnostního 

rozsvěcení vánočního stromu o první adventní neděli. 

KZM Přibyslav se také podílí na přípravách 

Přibyslavského Nocturna konaného 4. –  6. října 

v areálu fary Přibyslav. Vstupné na tuto akci je 

dobrovolné. Srdečně vás zveme.

Společně s DPS připravujeme Den otevřených 
dveří v Domě s pečovatelskou službou Přibyslav, 

který se koná v sobotu 19. října. Přijďte se podívat.

Jak vidno, v říjnu nás toho čeká opravdu mnoho. 

Přesto si neodpustím ještě malou pozvánku na 

listopad.  Ve čtvrtek 14. listopadu totiž v kulturním 

domě proběhne vernisáž výstavy ilustrací známého 

autora pana Jana Kudláčka spojená i s besedou. 

Těžištěm práce tohoto akademického malíře a grafi ka 

je především ilustrace dětských knih. Takže slibuji – 

bude to zážitek!

Na všechny tyto akce jste srdečně zváni, těšíme se 

na vás nejen v knihovně. A ještě závěrem – v knihovně 

na vás čeká velká spousta nových knih (autoři jako 

Ken Follett, Pascal Mercier, Jiří S. Kupka, Agatha 

Christie, nebo velký výběr válečných románů). Přijďte 

se přesvědčit.  Krásný vstup do podzimu vám přejí 

všichni z KZM Přibyslav.

Markéta Gögeová
knihovnice

FOTORUBR IK A: 
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V rámci Přibyslavských slavností uspořádala ZUŠ 
J. V. Stamice, pobočka Přibyslav ve spolupráci s KZMP 
Slavnostní koncert, na kterém vystoupili převážně naši 
domácí umělci. I pro nás byl tento večer tak trochu 
oddychový, a tak jsme si jej opravdu užili. Myslím 
si, že snad nebyl v sále nikdo, komu by se všechna 
vystoupení nelíbila. Vtipné průvodní slovo Jitky Vrbové 
nás provázelo celým večerem. Budeme se těšit, jak řekl 
pan místostarosta Martin Kamarád, že se tyto koncerty 
o Mlékárenském dnu stanou tradicí. Všem účinkujícím 
patří obdiv, uznání a poděkování. Hlavně pak „duši“ 
celé akce paní Haně Loubkové. Vše se opravdu 
povedlo. Umělecké výkony, výzdoba jeviště, krásné 
róby vystupujících dam, perfektní ležérní oblečení 
mladých mužů. Vše, až na jednu věc. 

To, co teď napíšu, je čistě můj soukromý názor, ale 
mnohý, s kým jsem o tomto problému mluvila, s mým 
názorem nesouhlasil, ale zase mnohý se s ním ztotožnil.  
A to je oblečení návštěvníků. Tento problém se mi 
nelíbí již delší dobu. Já vím, někdo namítne, že máme 
demokracii a že si můžeme dělat, co chceme a nosit si, 
co chceme a co se nám líbí, v čem jsem to prostě já. 
Ale podle mě demokracie neznamená bezohlednost 
a neúctu k druhému.  Měli bychom rozlišovat akci, které 
se chceme zúčastnit, a podle toho se chovat i oblékat. 
Když vedle pána ve slušivém odpoledním oblečení 
(- a to není nutné, aby měl zrovna na sobě sako 
a kravatu) usedne divačka v kraťasech a vytahaném 
tričku, že vám to připadá, jako když se právě vrátila 
z návštěvy koupaliště, nebo vedle společensky oblečené 
ženy se uvelebí mladý muž v kraťasech, nebo dokonce 
cyklistickém obleku, aby všem ukázal, jak aktivně využívá 
novou cyklostezku, tak to začíná hraničit tak trochu 
s bezohledností vůči vystupujícím i ostatním divákům. 
A co teprve, když některý návštěvník zabere pro sebe 
hned dvě sedadla? Myslíte si, že to není možné? Ale 
ano, je. Na jedno si sedne a z druhého si udělá příruční 
šatnu. Protože přece si nedá kabát, sako, plášť, třeba 
i mokrý od deště, nebo deštník do šatny a snad tam pak 
nakonec nebude 3 minuty čekat, až mu šatnářka jeho 
věci vydá. On totiž, vážení, hrozně spěchá.  Zajímalo 
by mě, proč si někteří naši hosté na místních kulturních 
akcích myslí, že: „Pro Přibyslav je to dobrý, vždyť jdu 
jenom do kulturáku“. Když ovšem pojede do divadla 
do Jihlavy, na koncert do Žďáru nad Sázavou nebo 
Havlíčkova Brodu, tak už se bude chovat úplně jinak.  
Přece tam nebude „za řepáka“.  Zamyslel se takový 
„kulturní“ návštěvník, jak se asi cítí onen pán v pěkných 
kalhotách a slušivé košili, žena ve společenském, 
nastrojené malé děvčátko či chlapec vedle takového 
souseda? Nevím, jak by se onomu diváku líbilo, kdyby 
uvítací projev místostarosty města proběhl v teplákové 
soupravě, zpěvačka zpívající např. árii z Rusalky 
vystupovala v džínách a popsaném triku.  Co by taková 
divačka řekla hráči na loutnu, kdyby připochodoval na 
jeviště ve slušivém cyklistickém oblečku. Nebo zpěvák 
zpívající třeba Biblické písně se po jevišti procházel 
s barevným „čírem“. Taky mě napadlo – co takhle 
jít na hokejový zápas či na koncert punkové kapely 
v lurexové dlouhé večerní róbě s vlečkou anebo ve 
fraku s cylindrem na hlavě?  Že by tak šel jen blázen? 
Ale proč – vždyť si každý může nosit, co chce. A proto 
znovu opakuji. Ano, může, samozřejmě. Jen bychom 
se vždycky měli zamyslet, kam jdeme, na jakou akci, 
do jaké společnosti. A že nechceme jít v tuctovém 
oblečení, jako chodívaly naše babičky a dědové. I to 
beru. Oblékat se dá se vkusem, moderně, nápaditě 
a zároveň příhodně k dané příležitosti. A že si nevíme 
rady a ve škole se to neučí nebo jsem zrovna chyběl, 
když se o tom mluvilo? Internet je dnes všudypřítomný. 
A ten nám poradí.  Rychle, rád a zadarmo. Vždyť přece 
chceme být v každé situaci „in“.

Anna Šauerová
  

KONCERT V KULTURNÍM DOMĚ Přibyslavský sochař 
Roman Podrázský
Dne 5. září byla zahájena výstava ak. sochaře Roma-

na Podrázského. Tuto výstavu uspořádalo Kulturní 

zařízení města Přibyslav ve spolupráci s Horáckou 

galerií v Novém Městě na Moravě za nemalé pod-

pory představitelů města Přibyslav, k nedožitým 

sedmdesátinám autora. 

Instalování se ujal ředitel Horácké Galerie 

PhDr. Josef Chalupa a jeho spolupracovníci. 

Ve svých projevech, jak pan starosta Mgr. Jan Štefá-

ček i Ing. Pavel Jajtner, vysoce ocenili a připomněli 

všechny zásluhy pro město, které za svého života 

autor vykonal. Rovněž hosté z Biskupství plzeň-

ského poděkovali za jeho dílo. My, občané města 

a hlavně věřící, si nejvíce vážíme Mariánského slou-

pu a Piety Sedmibolestné v parčíku u kostela, kolem 

kterých téměř denně chodíme a připomínáme si 

tuto vzácnou památku na zdejšího ak. sochaře.   

Často pozdravíme symbol P. Marie a přidáme 

prosbu za autora, který v potu tváře tvrdě praco-

val dlátem a kladivem do tvrdého materiálu a tvořil 

tuto památku. Postůjte někdy u tohoto Mariánské-

ho sloupu a zahleďte se na Pannu Marii s Ježíškem, 

na růženec, který má v rukou, na detaily, křížek… To 

vše je výsledek tvrdé práce a duševní síly, kterou do 

této tvorby vložil.

Vernisáž byla velmi pěkná, doplněná překrásně 

zazpívanými Biblickými písněmi v provedení paní 

MgA.  Michaely Štefáčkové za doprovodu paní 

Hany Loubkové. I průvodní slovo paní Jitky Vrbo-

vé obohatilo tento kulturní zážitek. Nechybělo ani 

bohaté pohoštění.

Další slavnosti, které proběhly:

*  ukončení prázdnin – dětský den, který pořádala 

cukrárna „Fontána“ – Mše sv. s rytmickou skupi-

nou, pozvání k táboráku a občerstvení na farní 

zahradě.

*  Rovněž motorkáři se opět sjeli ve velkém počtu 

(kolem 100). Mnozí se zúčastnili mše sv., která 

byla obětována za ně a za oběti silničního provo-

zu.

*  Přibyslavskou slavností bylo i velmi hezké odpo-

ledne s různými dětskými atrakcemi, kterou po-

řádala mlékárna „Pribina“. Mnoho přítomných si 

pochutnalo na levných pribináčcích.

*  Další slavností ve městě byly „Mlékárenské dny“, 

které se tu konají už tradičně. Hudba, výstava 

užitkových koz, ovcí, beranů,… Ochutnávky mlé-

kárenských výrobků, prodej, vyhodnocení, oce-

nění těch nejlepších… Také přehlídka koní, různé 

soutěže na louce pod skalou. K těmto slavnostem 

už tradičně patří mše sv. na náměstí. Pravdivé 

rčení: „Bez přičinění a Božího požehnání, marné 
lidské namáhání!“ Po mši svaté, bylo požehnáno 

celému městu, všem, kdo o toto Boží požehnání 

stojí a s vírou ho přijímají. Hezké zážitky si máme 

občas připomenout, proto tak činím!

Emílie Tománková
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Filmový klub Přibyslav 
odstartuje novou sezónu
V sobotu 19. října se pro fi lmové diváky opět otevře 

Kulturní dům v Přibyslavi. Filmový klub Přibyslav za-

čne promítáním britského snímku Rozbitý svět režisé-

ra Rufuse Norrise. Tento fi lm získal cenu Nejlepší brit-

ský nezávislý fi lm roku 2012 a měl také veliký úspěch 

u diváků na letošním Febiofestu. Rozbitý svět je silnou 

a podmanivou studií lásky v jejích mnoha podobách 

– idealizované, neopětované, nechtěné a nakonec 

bezpodmínečné.

Po promítání bude již tradičně následovat koncert. 

Tentokrát přijede vynikající blues-rocková skupina 

Aivn's Naked Trio z Brna. Frontmanem kapely je 

brilantní kytarista a zpěvák vystupující pod jménem 

Aivn. Za podpory hutné basy a přesných bicích po-

sluchačům představí vlastní písně, které vyrůstají na 

základech bluesové a rockové tradice. 

Již dvanáctou sezónu nabízí Filmový klub Přibyslav 

svým návštěvníkům kvalitní a inspirativní fi lmy a kon-

certy, které jsou jistou alternativou k běžné produkci. 

Přijďte si i vy pro svoji porci kultury!

Za Filmový klub Přibyslav
Martin Musil, Jakub Šnýdl, Vladimír Šnýdl

RADY BABIČKY 
APOLÉNKY,…
ČISTIČ NA TÉBICHY, ROHOŽKY 
A PODOBNĚ 
U svého drogisty sobě zakup:

Jedlou sodu
Ocet
Vodu

Smíchej sodu, ocet a vodu tak, aby vznikla hustá 
pasta. Kartáčkem nanes na koberec a vykartáčuj, 
pak vysaj zbylou sodu suchým klůckem. Seš-li movi-
tější, vlastníš-li již novinku posledních let, tj. lux ne-
boli vysavač – tak pak tím. Bude-li se ti tento způsob 
čištění zdát příliš drahý, počkej si na jarní měsíce, 
když už je naložené zelí ve škopku příliš nevábné. 
Vynes tébich na volný prostor, nejlépe na trávu. Po-
házej oním zelím, rovnoměrně rozvrstvi, a pak rýžo-
vým pometlem smetej. Barvy jen zazáří. (Je nutné 
ale nechat tébich venku pořádně vyvětrat! Takže 
začni hned ráno, abys měla do večeře uklizeno. Dřív 
než se muž vrátí z práce domů.)    

Redakce PO

PŘIBYSLAVSKÉ 
KALENDÁRIUM 
Narodili se v měsíci říjnu..

Zemřeli v měsíci říjnu..

* 5. října 1943 v Přibyslavi

PhDr. Jaromír Málek
přibyslavský rodák, vystudo-

val egyptologii a prehistorii, 

pedagog, vědec a spisovatel, 

v současné době žije a pracuje 

v Anglii

† 15. října 1973 v Praze

akademik Stanislav Bechyně
přibyslavský rodák, zakladatel 

československého betonového 

stavitelství, pedagog

† 13. října 1929 v Přibyslavi

Jan Milota
učitel, prozaik a básník, autor 

didaktických povídek apod.

V březnovém občasníku (03/2013) jsem zveřejnil svůj článek ohledně hledaného pozemku ke koupi 

nebo pronájmu (za účelem výsadby jedlých stromů a keřů a obhospodařování v souladu s přírodou, 

které umožní přežít několika desítkám druhů rostlin i živočichů). Následně jsem byl upozorněn na ně-

kolik nevyužívaných pozemků ve vlastnictví města Přibyslav – např. mezi obcemi Hřiště a Ronovem nad 

Sázavou podél potoka a těsně pod rybníkem V Klopotech se nachází vhodný pozemek (z jehož celkové 

plochy 1,2 ha bude možno osázet zhruba polovinu). Tento pozemek mi město pronajalo od srpna 2013 

a během října až listopadu proběhne výsadba prvních stromů a keřů.

Ve spolupráci se Základní školou Přibyslav zde chceme vysadit tzv. jedlý les (směsici ovocných stro-

mů, keřů a bylin) tak, aby z tohoto místa měl požitek každý kolemjdoucí i co možná nejrozmanitější 

zástupci živočišné říše. Uvítáme samozřejmě každou pomocnou ruku, přebytečné rostliny ze zahrádek, 

kůly ke stromkům, zbytky králičího nebo jiného pletiva ( jako ochranu stromků proti okusu zvěří) i jinou 

věcnou nebo fi nanční pomoc.

Máte svůj oblíbený ovocný strom nebo keř, který by měl být vysazen mezi prvními? Tak můžete hla-

sovat v anketách na webu, nebo rovnou napsat, jaký druh nebo konkrétní odrůdu bychom neměli opo-

menout: www.stromyamy.org/pribyslav

Do budoucna bych rád tyto aktivity rozšířil i na další lokality, které bych chtěl od města či jiných ma-

jitelů pozemků odkoupit nebo dlouhodobě pronajmout. Z dlouhodobého hlediska se tedy jedná o tzv. 

ukázkový pozemek, na kterém bude možno pozorovat přínos tohoto přírodě blízkého hospodaření a se-

známit s ním co možná nejširší okruh obyvatel.

Rád bych touto cestou poděkoval Martinu Kamarádovi a Janě Krejčové, kteří se za město Přibyslav 

společně zasloužili o tak slibný start tohoto přírodě i lidem prospěšného projektu! Dále děkuji paní uči-

telce Marii Zichové za přislíbení pomoci od učitelů i žáků základní školy!
Lukáš Sejkora

           Telefon: 736 408 066
        Email: lukas.sejkora@email.cz

  Web: www.stromyamy.org 
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Následující řádky nejsou výčitkou vůči nikomu kon-

krétnímu. Nemám na ni právo ani zcela rovnou páteř. 

Nejsou ani o mé ješitnosti. Jsou o mém názoru. A o 

smutku, zklamání a zapomínání.

Dne 21. srpna letošního roku uplynulo čtyřicet pět 

let od násilného přepadení a následné okupace teh-

dejší Československé socialistické republiky. Do konce 

toho osudného měsíce přišlo tragicky o život více jak 

sto občanů této země. Ale není to o číslech. Ti lidé 

měli tváře, jména, touhy, představy o dalším životě, 

byly to děti rodičů a naopak. Jejich bytí bylo zpřetr-

háno kulkou ze samopalů či tankovými pásy. Zbylo 

utrpení a nesdělitelná bolest pozůstalých nad ztrátou 

těch nejdražších, bolest, která nevyprchá, dokud sami 

budou žít. Pro tehdejší režim bylo typické, že se jejich 

památka po dvě desetiletí nesměla připomínat, nao-

pak dělal vše, aby se na ně zapomnělo.

K onomu výročí opřel jsem o sochu svatého Václava 

desku s textem: „Pieta za všechny oběti okupace ze srp-

na 1968“ a přiložil zapálenou svíci. Nenašel se v tomto 

městě nikdo, kdo by přidal další. Proto ten smutek. 

Historii je třeba neustále připomínat, neboť nic není 

nezvratné. Primo Levi, přeživší holocaust o něm napsal: 

„Jestli se to stalo a ono se to skutečně stalo, může se to 
stát kdykoli znovu“.

Jeden po druhém nás opouštějí poslední pamětníci 

nacistických a komunistických zločinů. Bojím se, až 

odejde poslední z nich, zmizí i historická pravda a pa-

měť. Jak snadné bude předložit budoucím generacím 

tu „správnou pravdu“? Vždyť ani dnešní dvacetiletí ve 

valné většině nedokáží zodpovědět otázku, cože se to 

vlastně odehrálo onoho 17. listopadu 1989. Což tepr-

ve dějiny dvacátého století? Století, v kterém dostaly 

se k moci dvě diktatury, za nimiž zůstaly desítky a de-

sítky milionů zavražděných.

Komunisté v České republice si přidali jedno pís-

menko navíc a cítí se býti očištěni. Oni přece se stra-

nou, která má ruce od krve, nemají nic společného. 

Ve skutečnosti se nezměnili vůbec. A ještě místo toho, 

aby zalezli hluboko pod zem, mají tu nebetyčnou dr-

zost nazývat se stranou „demokratickou“! To je jako 

by si po druhé světové válce přidala NSDAP k názvu 

libovolné písmenko a tvrdila, že s nacismem nemá nic 

společného. To my ne, to oni! Kdo oni? Vždyť v KSČ/M 

NEDŮLEŽITÉ VÝROČÍ?
jsou ponejvíce ti samí členové, kteří tam byli před lis-

topadem. Stále oslavují své ikony, masovým vrahem 

Leninem počínaje, schází se u hrobu vraha Gottwalda 

a vzdávají mu čest a vzhledem k jejich minulosti není 

těžké uhádnout, o čem debatují, jsou-li „mezi svými“.

Slyším kolem sebe sílící hlasy o tom, jak „za komu-

nistů bylo lépe“ a je mi z toho trpko. Chápu znechu-

cení lidí z politiky, politiků jako takových, z nezaměst-

nanosti, z arogance státních úředníků na té nejvyšší 

i obecní úrovni, z výše mezd, z rozkrádání státu, ko-

rupce, z blahobytu „těch nahoře“. Těch, kteří žijí odtr-

ženi od každodenních starostí „obyčejných lidí“, tedy 

těch, kterým před volbami slibují povětšinou nemožné 

a pak na ně rychle zapomenou, byť se budou neustále 

ohánět, že jim jde především o blaho právě těch dole. 

Oni jsou tak vzdáleni od reality, že už přijmuli jako 

skutečnost moci vše, co se jim zamane, že stojí nade 

všemi a nade vším.

I nad zákonem. Rozumím rozhořčení drobných 

a středních živnostníků. Místo aby jim státní moc dala 

najevo, jak si jejich podnikání váží, klade jim do cesty 

nesmyslná byrokratická nařízení a jejich úsilí všemož-

ně stěžuje. Stejně jako samostatně hospodařícím ze-

mědělcům, kteří na zničených hospodářstvích oživují 

rodinnou tradici. Mám úctu ke všem, kteří se vlastní 

pílí dopracovali svého postavení a tomu odpovídající-

mu fi nančnímu ohodnocení. 

Z mého pohledu je naivní ten, kdo ještě věří, že 

jakékoli volby mohou změnit celkově neutišenou situ-

aci. Vždy to budou ONI a my. Snažím se věřit, že jsou 

lidé, kteří vstupují do politiky v nejlepší víře a s těmi 

nejčistějšími úmysly, ale nakonec je to soukolí semele 

a přizpůsobí se podmínkám, které v oněch kruzích 

panují. Pravice vlastní vinou prošustrovala svůj poli-

tický kapitál a levice, tak jak to má ve zvyku, bude říkat 

lidem to, co chtějí slyšet. A protože letošní volby má 

již vyhrané, tu a tam přidá nějakou tu korunu, aby 

ji odněkud zase dostala zpátky.  A nula od nuly po-

jde. Komunisté zahrají na nejnižší pudy, jakými jsou 

nevědomost, nenávist a závist. Co tedy zbývá? Nová 

revoluce? A co po ní? Kdo a jak bude zemi řídit? A 

nevrátí se vše opět na začátek? Nevím. Nejspíše se to-

číme v kruhu, který nelze narušit. Děsivá je představa, 

že by časem mohli rozháranou společnost ovládnout 

extremisté zprava či zleva. Vláda pevné ruky a jedno-

duchá řešení na všechno. Nepřítel, na kterého se vše 

zlé svede, se vždy najde. 

Přesto za sebe tvrdím: „Ne, za komunistů nebylo 

lépe!“ Prožil jsem v té hrůze třicet pět roků a neza-

pomněl jsem na fronty na maso, jižní ovoce, knihy… 

Bez známosti nebo úplatku nebylo možno zakoupit 

kvalitní elektroniku, neustálý nedostatek téměř všeho 

zboží, to byl folklor té doby. Stávalo se, že nebyly ke 

koupi potřeby pro intimní hygienu žen, podpultovým 

se stal i toaletní papír! Výlohy obchodů „zdobily“ 

umně vystavěné pyramidy z konzerv jednoho druhu 

a hesla. Těch bylo zase všude nadbytek. Uvnitř obcho-

dů to nevypadalo lépe. Zákazník náš pán? Ani náho-

dou! Člověk se cítil jako obtížný hmyz, který obtěžuje. 

Nemáme, zeptejte se za týden, raději se ani neptejte. 

Zdevastované domy, zchátralé kulturní památky, 

zaostalý strojní park. Strach dát najevo svůj názor, 

všudypřítomné udavačské uši. Násilí, šikana, falšová-

ní historie, moji nejlepší kamarádi zavření na dlouhé 

roky do vězení za banality, které by se dnes nedostaly 

ani před přestupkovou komisi, bylo by toho ještě tolik 

k vyjmenování.

Ano, byly sociální jistoty včetně umělé zaměstna-

nosti, ale za jakou cenu? Za cenu ztráty toho, co je 

spolu s láskou a zdravím člověku nejcennější: svobo-

dy! Příliš velká daň za rohlík v ceně třiceti haléřů a piva 

za korunu sedmdesát. 

Ale není vše černé a bílé. Mám pochopení pro ty, 

kteří vstoupili do komunistické strany z profesních dů-

vodů, kvůli vlastním dětem, jejich budoucnosti. Děti 

byly jednou z mocných zbraní toho krutého režimu. 

I v tom byla zvrhlost bolševika, nutit občany chovat 

se tak, jak by se za normálních okolností nikdy necho-

vali.

Poznal jsem mezi komunisty takové, že o nich ne-

mohu napsat nic špatného. Byli a jsou mezi nimi tací, 

kteří ani v té šedi neztratili lidskost a slušnost. Takový-

mi byli po několik let naši sousedé, na které s láskou 

vzpomínám a velice si jich vážím. Jsem šťastný, že jsem 

se dočkal těchto časů a že v nich mohou žít naše děti. 

Mají možnost svobodně rozhodnout o svých osudech. 

Nemusí se před nikým hrbit a být samy sebou. Více mi 

netřeba. 

P.S. Každému, kdo má s mými názory a mojí oso-

bou problém, jsem k dispozici tváří v tvář.

Zdeněk Kaník Vacek

Vážení spoluobčané, pomalu, ale jistě se nám blíží 

předčasné volby do poslanecké sněmovny, ve kterých 

zvolíme své reprezentanty, kteří, jak doufáme, budou 

aktivně naplňovat naše představy o fungování spo-

lečnosti, ve které žijeme. Rozprostřela se před námi 

pestrá paleta stran a hnutí ucházejících se o naše 

hlasy. Většina z nás bude k volebním urnám přicházet 

s živou zkušeností z minulého volebního období, a se-

hraje tak v nadcházející volbě významnou roli. Nechci 

na tomto místě dávat knížecí rady a vybízet k volbě 

té či oné strany či politického hnutí, věřím, že český 

lid zachoval si dostatečnou míru selského rozumu 

a rozvahy, aby sám usoudil, jací lidé ho budou nejlépe 

zastupovat. Dovolte mi však dotknout se jedné skuteč-

nosti, která mne nenechává klidným a ve které spatřuji 

možné ohrožení pro naši společnost.

Chtěl bych nás všechny varovat před unáhlenou 

podporou shora založených, rádoby politických pro-

jektů různého ražení, v jejichž pozadí či přímo v po-

Volby za dveřmi, voliči pozor!
předí stojí byznysmeni (mediální magnáti) hbitých 

jazyků a ostrých loktů. Tito se nám snaží namluvit, 

že problémy, které trápí naši společnost, jsou schop-

ni vyřešit pouze oni se svými jednoduchými recepty 

typu: dáme lidem práci či oni kecají, my makáme. U 

takovýchto uskupení není vůbec zřejmé, jaké praktic-

ké kroky by po svém případném zvolení činila, protože 

místo programu nalezneme pouze snůšku obecných 

formulací vytvořených najatou marketingovou agen-

turou.

Novodobí spasitelé národa se nejvíce ohánějí de-

mokracií a přitom právě jejich byznys projekty vznikají 

vesměs autokratickým „staniž se vůle má“. Na billbo-

ardové výsluní se vytáhne pár celebrit a politicky zkra-

chovalých tváří a hurá do boje. Bez členské základny, 

vnitrostranické struktury, bez programu, bez primár-

ních voleb, bez dlouholeté drobné politické práce, 

zato však s tučným kontem, moderním image, s medi-

ální a marketingovou podporou. Takto vyzbrojeni vy-

ráží na křížovou výpravu proti politickým dinosaurům, 

korupci, nezaměstnanosti a dluhům.

My voliči však přijdeme k volebním urnám s jednou 

nezapomenutelnou zkušeností z minulého volební-

ho období, kdy jsme mohli téměř v přímém přenosu 

sledovat odkrytí pozadí a záměrů partičky, která se 

podobala projektům, o nichž jsem o pár řádků výše 

pojednával. Z líbivých tváří a sladkých hesel se vy-

klubalo polomafi ánské uskupení, kterému šlo pouze 

o uchopení moci za účelem rozmnožení svých statků 

a ega. Proto nám všem přeji, abychom dobře zvážili, 

komu ve volbách odevzdáme svůj cenný hlas; přeji 

nám, abychom tak učinili ve prospěch standardních 

politických subjektů s kvalitním programem, politic-

kou zkušeností, členskou základnou a pracovitými 

lidmi, kteří mají zkušenosti s minimálně komunální či 

krajskou politikou, a to napříč politickým spektrem. 

Nenechme se oklamat pozlátkem jednoduchých od-

povědí na složité otázky.
Ivo Mach
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Přibyslav získala 
miliony
Blíží se předčasné parlamentní volby. Mnozí z nás se 
rozhodují, komu dají na další roky důvěru při správě 
naší země. Při zvažování všech pro a proti a hodnocení 
úspěchu minulé vlády se rozhodujeme zejména podle 
toho, jak se nám za poslední roky dařilo, jestli jsme 
si hmotně polepšili nebo naopak. Někteří přemýšliví 
také hodnotí, zda vláda neplnila své sliby za peníze na-
šich potomků a jestli vládla spravedlivě a zodpovědně. 
Některé kroky poslední koaliční vlády, jako například 
dlouho odkládané vyřešení odluky státu a církví a na-
pravení majetkových křivd z dob po únorovém puči 
roku 1948, nebo snížení defi citů v hospodaření státu 
nemusí všichni spoluobčané vnímat stejně pozitivně 
jako autor tohoto textu. 

Existuje však jedna vládní změna, která doložitelně 
výrazně pomůže nám všem v Přibyslavi potažmo celé 
Vysočině. Jedná se o spravedlivější úpravu zákona 
o rozpočtovém určení daní. Naše město Přibyslav si 
díky této férovější verzi zákona každoročně pomůže 
o mnoho milionů korun. Letos to bude částka pohy-
bující se kolem 6,5 mil. korun. Tyto peníze přitečou do 
rozpočtu našeho města bez jakýchkoli podmínek a my 
sami můžeme svobodně rozhodnout, jak s nimi nalo-
žíme. Nemusíme již o tyto peníze žádat na různých 
ministerstvech a úřadech „moudré“ úředníky, nemu-
síme se spoléhat na blahosklonnost vlivných politiků. 
Zákonnou úpravou se snížil rozdíl v rozdělení vybra-
ných daní pro velká a malá sídla. Malá města a obce 
si „polepší“. Rozpočtově je úprava neutrální – výdaje 
státu se nezvýší, navíc tato úprava pomůže rozvoji 
venkova i jeho demokratické autonomii.  

Milan Kachlík 

Upozornění 
pro čtenáře 
Přibyslavského 
občasníku
Bohužel, technika není všemocná a člověk 

je tvor omylný. Proto se někdy stane, že 

nám vámi zaslaný příspěvek nedojde. 

Nedostane-li se k vám naše zpětná reakce, 

ozvěte se telefonicky, vždy však nejpozději 

v den uzávěrky aktuálního čísla. (Termín 

uzávěrky naleznete vždy na titulní straně, 

každého předcházejícího čísla). Může dojít 

i k chybě při odesílání vašeho příspěvku. 

Může se též stát, že obdržíte výtisk, který 

není kvalitní (bílé stránky, přeházené, 

chybějící nebo zdvojené listy). Žádáme 
vás, máte-li jakékoli připomínky týkající 
se Přibyslavského občasníku, k naší práci, 
obracejte se, prosím, přímo na Kulturní 
zařízení města Přibyslav – redakční radu. 

Naše telefonické kontakty: 569 484 257, 
569 484 361. 

členové redakční rady 

Most v Ronově 
nad Sázavou
Dobrý den. Přistěhovali jsme se před 2 měsíci do 
domku čp. 23 v Ronově nad Sázavou, který sousedí 
s poničeným a opravovaným starobylým mostem. 
Pečlivě sledujeme starosti radnice v Přibyslavi, pana 
Štefáčka a Kamaráda, kteří se maximální měrou 
zasadili po obrovských peripetiích s památkáři o jeho 
opravu. Jsme rádi, že nakonec zvítězil rozum a k velmi 
pečlivé opravě mostu došlo. Denně sleduji nástup 
dělníků kameníků do práce, jak se detailně věnují
skladbě a pokládání kamene, aby vystihli původní styl 
práce neznámých mistrů kameníků ze 
14. století, dbají, aby kámen navazoval na kámen, 
aby došlo nejen k pevným, ale i krásným tvarům 
kamenného uskupení. V předchozích článcích na toto 
téma jsme se dočetli, jak dlouho vybírali památkáři 
vhodný kámen po celé České republice, aby byl od 
původního téměř k nerozeznání, konec konců kámen 
před 400 sty léty je stejně starý jako ten dnešní, miliony 
let. To se nakonec i povedlo, dělníci odvedli krásnou 
práci. A nyní studená sprcha z článku pana starosty 
Štefáčka, že se čeká na stanovisko památkářů, zda 
omítat či neomítat. Už vůbec není ve hře skutečnost, 
že most zase stojí, chybí mu konečné zábradlí a jen 
se získává čas pro stanovisko památkářů, zda most v 
původním požadavku omítnout či nechat takto krásně 
kamenný. Proč tedy památkáři hledali měsíce vhodný 
kámen? Proč nedali souhlas ho postavit z kamene z 
Kotovic, když bude stejně omítnutý? Zdá se, že v tomto 
státě je Kocourkov nejen ve vládě, že si tu rozkazují 
zase nějací Kalousci a Schwarzenbergové, místo toho, 
aby byly na pořadu skutečnosti, že obyvatelé
velké části Ronova musí obcházet 300 m s nákupem 
v ruce po cyklostezce, aby se dostali na zastávku 
autobusu a domů, musí svými vozidly jezdit po 
cyklostezce odkázáni na poklepávání si cyklistů na 
čelo a na vlastní zoufalství. Zdá se, že jsou dnes u moci 
památkáři, kteří diktují běžným, denně utrápeným 
občanům své výmysly. Je to přece nad slunce jasnější, 
most nesmí být omítnut, znehodnotila by se práce 
nejen středověkých mistrů kameníků, ale i dělníků 
dnes a také mnoha lidí, kteří se o opravu mostu 
zasadili. Klaním se jejich práci, o most se budeme 
starat jako o oko v hlavě. 

Jan Tauš 

P.S. O dva dny později autor zaslal doplnění svého 
článku: „ Památkáři mne kontaktovali a vysvětlili mi, 
že most byl odedávna omítnut a omítka chránila 
kámen a ČR je dle směrnice EU povinna při opravách 
zachovávat původní vzhled. Tak nevím, co je správné, 
v každém ohledu by však měl být rychle dokončen, 
už je to se zpožděním, aby děti a matky nemusely 
obcházet 300 m po lávce na autobus apod.“ J. T.

F OTORUBR IK A:     
Návštěva v Hesově

Návštěva mateřské školy v knihovně
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MUŽI

Příjmení Jméno Čas Body Pořadí

Kasal Matěj 0:07:14 100,00 1

Moravec Vojtěch 0:07:31 96,23 2

Tomek Jaromír 0:07:37 94,97 3

Moravec Jaroslav 0:07:58 90,79 4

Plachta Marek 0:08:01 90,23 5

Kasal Jakub 0:08:05 89,48 6

Kasal Roman 0:09:00 80,37 7

Šrámek Roman 0:09:40 74,83 8

Kvarda František 0:09:59 72,45 9

Moštěk Josef 0:10:55 66,26 10

ŽENY

Příjmení Jméno Čas Body Pořadí

Vermešová Ludmila 0:09:10 100,00 1

Moravcová Gabriela 0:10:09 90,31 2

Stehlíková Růžena 0:11:14 81,60 3

Šubrtová Lucie 0:11:33 79,37 4

Šubrtová Eliška 0:12:15 74,83 5

Habichová Žaneta 0:12:17 74,63 6

Sedláková Lenka 0:13:04 70,15 7

DVOJICE

Příjmení Body Pořadí

Šubrtovi 194,14 1

Holcman+-
Sedláková

144,42 2

PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2013      
BRZKOVÁK – ČASOVKA DO VRCHU VÝSLEDKY

PŘIBYSLAVSKÝ 
DVANÁCTI BOJ 
– BRZKOVÁK
ČASOVKA DO VRCHU

V neděli 1. září 2013 se uskutečnil dvanác-

tý ročník časovky do vrchu – Brzkováku 

a pořadatelé z Cykloklubu Posázaví zvládli 

organizaci závodu opět na výbornou. 

Celkové výsledky Brzkováku najdete na 

http://www.ckposazavi.net/. Časovky se 

účastnilo celkem 36 závodníků, z nichž 

bylo 17 dvanáctibojařů. Příští disciplínou 

dvanáctiboje bude v neděli 6. října 2013 

vrhačský trojboj (koule, granát, oštěp) 

v areálu za benzinovou pumpou. Prezen-

tace 9:00, zahájení 9:30 hod. 

Ing. Josef Moštěk

Redaktorka 
dr. Zorka Horká 
informuje:
Jak jste již měli možnost číst v regionálním tisku, na Vel-

kém Dářku bylo v srpnu rušno. Dne 24. 8. se zde konal 

7. ročník největších závodů dračích lodí na Vysočině. 

Na břehu se sešly asi tři tisíce fandících diváků a hla-

dinu „moře“ Vysočiny brázdilo celkem 54 posádek. 

Rozděleny byly do čtyř kategorií a nás, Přibyslaváky, 

nejvíce zajímala ta nejpočetnější – FUN kategorie, ve 

které  závodilo 35 posádek. Ani tentokrát se Přibyslav-

ská Galerka neztratila a v konkurenci zdatných borců, 

si vedla víc jak statečně. Obstáli i nově nastoupivší 

členové posádky, kteří se pevně chytili pádel a společ-

ně s původními členy Galerky odvedli na 200m trati 

senzační výkon. Přestože byl pěkný slunečný den, na 

Dářku profukovalo a tak byla soupeřem dračích lodí 

i rozvlněná hladina a chvílemi také dosti silný protivítr. 

Startovaly vždy čtyři lodě najednou  a postupným sčí-

táním časů se vyřazovacím systémem dospělo až do 

fi nále. Při tak velkém počtu posádek byla vodní plocha 

„živá“ až do pozdních odpoledních hodin. Naše Galer-

ka byla vidět. Kluci i holky makali ze všech sil a z pěta-

třiceti posádek se vyšvihli na čestnou 10. příčku. V tak 

veliké konkurenci je to obrovský úspěch, protože spo-

lu s nimi závodily i posádky, které se dračím lodím vě-

nují víc jak 10 let. Oproti našim nováčkům, jsou to zku-

šení „harcovníci“, kteří jezdí závody po celé republice. 

Např. v Nymburce na Labi, anebo na Lipně. O to víc 

nás úspěch Přibyslavské Galerky těší. Zkrátka a dobře, 

Dářko se vydařilo. A to po všech stránkách. Počasím, 

doprovodným programem, ale hlavně bezvadným 

umístěním naší posádky. Galerka děkuje všem svým 

příznivcům a fanouškům za podporu a příští rok s dra-

čí lodí zase někde u vody – ahoooj. 

Přibyslavská Galerka – Velké Dářko: 

Marek Benc, Radek Březina, Lenka Dočkalová (ne 

Dočekalová), Josef Halík, František Kolesa, Lucie Kr-

čová, Josef Kučírek, Ondřej Kupa, Jaromír Křesťan, 

Pavel Linhart, Michal Mach, Jakub Máša, Hana Pavlo-

vičová, Jan Pometlo, Zdeněk Slota, Jitka Smělá, Jakub 

Stehno, Martin Škacha, David Tonar, Jiří Vavroušek, 

Lukáš Voda

Radka Stehnová
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PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2013 – CELKOVÉ VÝSLEDKY PO DEVÍTI DISCIPLINÁCH
MUŽI Kuželky Míčový víceboj Silový trojboj Přespolní běh Běh do vrchu Cyklistika Kolečkové brusle Plavání Brzkovák časovka 

do vrchu
Celkově

Příjmení Jméno body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí
Kasal Matěj 64,04 15 93,75 2-5 84,33 6 91,75 2 0,00 0 87,02 10 86,61 7 68,91 4 100,00 1 676,41 1

Kasal Roman 77,53 6 93,75 2-5 0,00 0 74,47 11 81,54 6 85,07 11 82,06 8 65,48 6 80,37 7 640,27 2

Plachta Marek 69,66 12 93,75 2-5 89,87 5 64,95 12 77,94 8 93,18 7 0,00 0 0,00 0 90,23 5 579,58 3

Loužecký ml. Petr 65,17 13 93,75 2-5 0,00 0 79,15 8 85,48 4 90,13 9 89,71 4 73,90 2 0,00 0 577,29 4

Vábek st. Jaroslav 100,00 1 81,25 7-8 37,58 9 80,09 7 73,61 10 93,18 8 92,59 2 0,00 0 0,00 0 558,30 5

Šubrt Petr 77,53 5 0,00 0 0,00 0 88,03 3 84,13 5 99,81 4 90,36 3 100,00 1 0,00 0 539,86 6

Moštěk Josef 76,40 7 68,75 9-12 100,00 1 0,00 0 58,89 12 0,00 0 0,00 0 60,33 7 66,26 10 430,63 7

Kvarda František 64,04 14 50,00 17 65,68 8 0,00 0 0,00 0 79,34 13 0,00 0 72,16 3 72,45 9 403,67 8

Háněl Tomáš 58,43 19 87,50 6 0,00 0 60,76 13 77,94 7 67,89 15 0,00 0 44,66 11 0,00 0 397,18 9

Moravec Vojtěch 0,00 0 0,00 0 0,00 0 77,45 9 94,64 2 94,94 6 0,00 0 0,00 0 96,23 2 363,26 10

Kasal Jakub 0,00 0 81,25 7-8 0,00 0 83,90 5 92,98 3 0,00 0 0,00 0 0,00 0 89,48 6 347,61 11

Moravec Jaroslav 0,00 0 0,00 0 0,00 0 81,52 6 72,60 11 99,69 5 0,00 0 0,00 0 90,79 4 344,60 12

Kubát Jiří 71,91 10 100,00 1 74,54 7 76,37 10 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 322,82 13

Šrámek Roman 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 83,66 12 89,50 5 45,66 10 74,83 8 293,65 14

Dubský Miroslav 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 77,94 9 78,35 14 87,21 6 0,00 0 0,00 0 243,50 15

Loužecký Richard 26,97 22 62,50 13-15 0,00 0 56,80 15 38,41 13 0,00 0 0,00 0 51,40 8 0,00 0 236,08 16

Loužecký Filip 60,67 17 62,50 13-15 0,00 0 55,99 16 0,00 0 0,00 0 0,00 0 50,55 9 0,00 0 229,71 17

Tomek Jaromír 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 99,94 2 0,00 0 0,00 0 94,97 3 194,91 18

Zídek František 92,13 3 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 66,91 5 0,00 0 159,04 19

Vykoukal Ladislav 94,34 2 62,50 13-15 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 156,84 20

Loužecký st. Petr 86,52 4 68,75 9-12 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 155,27 21

Dolák Vladimír 71,91 9 68,75 9-12 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 140,66 22

Matějka Zdeněk 60,67 16 68,75 9-12 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 129,42 23

Matějka Luboš 48,31 20 56,25 16 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 104,56 24

Lehrl Tomáš 0,00 0 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 25

Řezníček Roman 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 26

Nejedlý Zdeněk 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 27

Petržilka Miloš 0,00 0 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 28

Ševčík Luděk 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 99,85 3 0,00 0 0,00 0 0,00 0 99,85 29

Juhás Tomáš 0,00 0 0,00 0 94,59 2 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 94,59 30

Bukovský Jan 0,00 0 0,00 0 91,16 3 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 91,16 31

Mikulinec Michal 0,00 0 0,00 0 90,57 4 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 90,57 32

Prchal Petr 0,00 0 0,00 0 0,00 0 86,26 4 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 86,26 33

Moštěk Jan 73,03 8 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 73,03 34

Zach Vladimír 69,66 11 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 69,66 35

Sedlák Tomáš 59,55 18 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 59,55 36

Zelníček Luboš 0,00 0 0,00 0 0,00 0 57,45 14 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 57,45 37

Henzl Pavel 48,31 21 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 48,31 38

ŽENY Kuželky Míčový víceboj Silový trojboj Přespolní běh Běh do vrchu Cyklistika Kolečkové brusle Plavání Brzkovák časovka 
do vrchu

Celkově

Příjmení Jméno body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí
Stehlíková Růžena 0,00 0 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 87,10 2 98,22 2 90,42 3 81,60 3 757,34 1

Habichová Žaneta 85,90 5 81,25 3-4 58,22 4 84,77 3 89,29 2 83,00 5 93,25 3 64,48 7 74,63 6 714,79 2

Šubrtová Eliška 100,00 1 93,75 2 0,00 0 0,00 0 83,33 4 71,38 8 82,46 5 100,00 1 74,83 5 605,75 3

Loužecká Kristýna 94,87 3 75,00 5-6 0,00 0 90,11 2 88,24 3 77,02 6 72,34 6 83,99 4 0,00 0 581,57 4

Sedláková Lenka 57,69 11 81,25 3-4 64,77 3 75,09 6 65,79 6 73,00 7 0,00 0 82,23 5 70,15 7 569,97 5

Šubrtová Lucie 64,10 10 75,00 5-6 0,00 0 81,07 4 70,75 5 85,88 3 0,00 0 94,78 2 79,37 4 550,95 6

Moravcová Gabriela 0,00 0 0,00 0 77,65 2 78,51 5 0,00 0 85,72 4 100,00 1 40,62 9 90,31 2 472,81 7

Mošťková Miro-
slava

80,77 6 43,75 8-9 0,00 0 0,00 0 39,47 7 0,00 0 0,00 0 57,5 8 0,00 0 221,49 8

Vermešová Ludmila 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 1 200,00 9

Loužecká Veronika 75,64 8 62,50 7 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 138,14 10

Lazárková Veronika 98,72 2 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 98,72 11

Kvardová Markéta 92,31 4 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 92,31 12

Petržilková Lenka 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 89,29 4 0,00 0 0,00 0 89,29 13

Seemannová Jitka 42,31 12 43,75 8-9 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 86,06 14

Tresová Alena 80,77 7 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 80,77 15

Valentová Růžena 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 75,64 6 0,00 0 75,64 16

Filová Lucie 66,67 9 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 66,67 17

Dvojice Kuželky Míčový 
víceboj

Silový 
trojboj

Přesp. 
Běh

Běh do 
vrchu

Cyklis-
tika

Brusle Plavání Brzko 
vák

Body 
celkem

Pořadí

Loužeckovi 160,04 168,75 0,0 169,26 173,72 167,15 162,05 157,89 0,00 1158,86 1

Šubrtovi 0,00 0,00 0,0 169,10 154,88 185,69 0,00 0,00 0,00 509,67 2

Mošťkovi 157,17 112,50 0,0 0,00 98,36 0,00 0,00 0,00 0,00 368,03 3

Vykoukal, 
Loužecká V.

170,02 125,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295,02 4

Zach, 
Lazárková

168,38 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,38 5

Kvardovi 156,39 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156,39 6
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DVANÁCTIBOJ JUNIOR 
– 8. disciplina – 8. 9. 2013
Této discipliny se zúčastnilo 36 závodníků – prozatím nejvyšší účast na jedné disciplině! 
Závodilo se ve třech disciplinách, nejlepších výkonů v jednotlivých kategoriích dosáhli 

sestry Čeloudovy, Martin Teml, Aleš Pospíchal, Pavel Körber, Tomáš Sedlák a v kategorii 

nejmladších dětí Šárka Šubrtová (kterou pouze skok do výšky připravil o vítězství). Celé 

dopoledne proběhlo za příjemné atmosféry vytvořenou nejen rodiči, ale i soutěžícími, kteří 

se povzbuzovali navzájem. Sponzorem této discipliny byla Cukrárna Fontána s. r.o. Paní 

Alena Jouklová, zástupkyně fi rmy, předala všem účastníkům sladkou odměnu. Cukrárně 
Fontáně za to patří velké poděkování!

Výsledky:

KATEGORIE: nejmladší děti 
Poř. Příjmení Jméno Roč. Běh            

60 m
Poř. Skok       

do 
výšky

Poř. Skok               
 do 
dálky

Poř. Body

    1. Teml Martin 2007 11.13 s   2. 80 cm   2. 174 cm   2. 6

    2. Šťastníková Agáta 2007 11.62 s   4. 85 cm   1. 135 cm   4. 9

    3. Šubrtová Šárka 2007 10.85 s   1. 45 cm   9. 201 cm   1. 11

    3. Loužecká Amálie 2008 11.89 s   5. 60 cm   3. 169 cm   3. 11

    5. Svoboda Lukáš 2008 11.27s   3. 55 cm   5. 126 cm   5. 13

    6. Teml David 2009 12.04 s   6. 55 cm   5.   78 cm   9. 20

    7. Havlíčková Denisa 2009 13.19 s   8. 50 cm   7.   90 cm   8. 23

    8. Teml Michal 2009 13.22 s   9. 45 cm   9. 100 cm   7. 25

    9. Šrámek Matěj 2009 13.74 s 10. 60 cm   3.   39 cm 13. 26

    9. Křesťan Vojtěch 2008 13.14 s   7. 25 cm 13. 122 cm   6. 26

  11. Křesťanová Vendula 2008 14.75 s 11. 50 cm   7.   76 cm 11. 29

  12. Flekal Marek 2010 20.96 s 14. 30 cm 11.   78 cm   9. 34

  13. Svobodová Bára 2010 18.07 s 13. 30 cm 11.   58 cm 12. 36

  14. Pospíchalová Kristýna 2010 16.62 s 12. 25 cm 13.   39 cm 13. 38

KATEGORIE:  DÍVKY – mladší
Poř. Příjmení Jméno Roč. Běh

60 m
Poř. Skok       

do výšky
Poř. Skok               

do dálky
Poř. Body

    1. Čeloudová Pavla 2002 10.01 s   2. 120 cm   1. 351 cm   1.   4

    2. Loužecká Terezie 2003 10.52 s   3. 100 cm   2. 297 cm   2.   7

    3. Stehlíková Natálie 2002    9.96 s   1.   95 cm   4. 259 cm   4.   9

    4. Šubrtová Eliška 2003 11.05 s   4.   90 cm   5. 266 cm   3. 12

    5. Loužecká Viktorie 2003 11.14 s   5. 100 cm   2. 223 cm   6. 13

    6. Havlíčková Tereza 2003 11.27 s   6.   85 cm   6. 253 cm   5. 17

    7. Pospíchalová Eva 2006 11.30 s   7.   85 cm   6. 207 cm   8. 21

    7. Pospíchalová Adéla 2005 11.37 s   8.   85 cm   6. 209 cm   7. 21

    9. Šrámková Lucie 2006 12.65 s   9.   75 cm   9. 168 cm   9. 27

KATEGORIE: DÍVKY – starší
Poř. Příjmení Jméno Roč. Běh            

60 m
Poř. Skok       

do výšky
Poř. Skok               

do dálky
Poř. Body

    1. Čeloudová Nela 2000   9.18 s   1. 120 cm   1. 387 cm   1.   3

    2. Körberová Aneta 2001   9.80 s   2. 110 cm   2. 321 cm   2.   6

    3. Havlíčková Marta 2001 10.37 s   3. 105 cm   3. 227 cm   4. 10

    4. Šťastníková Štěpánka 2000 11.20 s   4. 105 cm   3. 284 cm   3. 10

KATEGORIE: CHLAPCI – mladší
Poř. Příjmení Jméno Roč. Běh           

60 m
Poř. Skok       

do výšky
Poř. Skok                

do dálky
Poř. Body

    1. Pospíchal Aleš 2004 10.18 s   1.    85 cm   4. 274 cm   1.   6

    1. Körber Pavel 2005 11.14 s   2. 105 cm   1. 224 cm   3.   6

    3. Havlíček Marek 2004 11.65 s   3.   95 cm   2. 236 cm   2.   7

    4. Křesťan Martin 2004 11.89 s   4.   90 cm   3. 222 cm   5. 12

    5. Háněl Tomáš 2006 12.16 s   5.   80 cm   6. 223 cm   4. 15

    6. Havlíček Radek 2006 13.46 s   6.   85 cm   4. 206 cm   6. 16

    7. Flekal Jakub 2006 13.51 s   7.   80 cm   6. 153 cm   7. 20

KATEGORIE: CHLAPCI - starší
Poř. Příjmení Jméno Roč. Běh           

 60 m
Poř. Skok      

do výšky
Poř. Skok               

do dálky
Poř. Body

    1. Sedlák Tomáš 2000   9.17 s   1. 125 cm   1. 355 cm   1. 3

    2. Loužecký Richard 2001 10.73 s   2. 100 cm   2.  diskv.   2. 6

Těšíme se na vás při další disciplině, kterou bude KROKET – GOLF – PETANQUE  dne 22. 

9. na dětském hřišti – ulice Nerudova (u Mateřské školy), prezentace bude probíhat od 9.30 

hod., start v 10.00 hod.

P. Loužecký ml.
K. Loužecká

 Hromadné foto účastníků

 Běh – nejmladší  Odměna u stupně vítězů

 Skok do dálky – Agátka
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P O D Ě K O V Á N Í
Upřímné poděkování všem, kteří 

se zasloužili o zdárné uskutečnění 

výstavy ak. sochaře Romana 
Podrázského i o vydání krásného 

katalogu. Stejně i všem, kteří se 

jakkoli podíleli na důstojném 

zahájení této akce. Velmi si vážíme  

také účasti všech návštěvníků 

výstavy. 

Za rodinu 

Ing.Věra Stejskalová 

a Hana Kasalová

inzerce

K O U P Í M
poštovní známky, pohledy, obálky, 
staré bankovky, tuzexové bony, losy, 
staré akcie, jízdenky ČSD, celé sbírky 
– větší množství – pozůstalost po 
sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší 
možné ceny.
Info: tel.: 724 22 92 92
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PRODÁM BYT 
3+KK V PŘIBYSLAVI
90 m2 po kompletní 
rekonstrukci, se samostatnou 
částečně podsklepenou garáží 
28 m2 a zahradou 220 m2 

s venkovním posezením. 
K bytu patří 2 místnosti sklepa, 
část půdy a další společné 
prostory. Cena dohodou. 
Bližší info 
na tel.: 777 149 263

Pronajmu

prodejnu 40 m2 

v Přibyslavi

Tel. 608 770 828
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PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/

trasa č.7 Polná
• 10,30 Polná /u autobus.nádraží/  • 11h Dobronín /před kultur.domem/    
• 11,30 Štoky /před bývalým obchod.domem/   • 12h Šlapanov /před OÚ/
• 12,30 Přibyslav /naproti MěÚ/  • 13,30 Havlíčkova Borová /náměstí/
• 14h Nížkov /na návsi/   • 14,30h Nové Veselí /na městečku-u parku/
• 15h Bohdalov /na městečku-před Jednotou/ • 15,30 Jersín /u obchodu potravin/       
• 16h Arnolec /u kapličky/   • 16,30 Zhoř /na návsi/
• 17h Velký Beranov /před OÚ/

Prodej 18. 10. 2013
Kuřice černé, červené stáří:  12–18týd. cena: 120-180,-Kč
Chovní kohoutci             12–18týd.  120-180,-Kč   
Slepice ve snášce                  100,-Kč     

!Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky!
Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava 

tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, po-pá 8-15h! gallusextra@centrum.cz
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4. - 6. 10. 2013
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Cekus Chotěboř ve spolupráci s Akuna CZ, s.r.o., Vás zvou  ve středu 23. 10. 2013 v 18.00 hodin 

do sálu kina města Chotěboř na přednášku  MUDr. Jaromíra Bertlíka, N.D.

Zdravý životní styl
MUDr. Jaromír Bertlík, N.D.

V současné době provozuje soukromou praxi v oblasti přírodní medicíny na své klinice Pinewood Natural 
Health Centre v kanadském Torontu. Věnuje se výzkumu a studiu léčby rakoviny, bolesti a chronických potíží.

Je činný také jako poradce v oblasti výživy a životního stylu. Působí rovněž v Kanadském ústavu přírodní medicíny 
(Canadian College of Naturopathic Medicine), je expertem v oboru biologické medicíny, homotoxikologie,

tradiční čínské a bylinné medicíny.
   

Vstupné 30 Kč
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K U L T U R N Í  D Ů M  P Ř I B Y S L A V

Vstupné: permanentky 260 Kč / 130 Kč 

( zakoupíte v Informačním centru Přibyslav 

do 4. 10. 2013)

na jednotl ivá představení 80 Kč / 60 Kč 

( pokladna KD Přibyslav)

Vstupné: permanentky 260 Kč / 130 Kč

( zakoupíte v Informačním centru Př ibyslav 

do 4. 10. 2013)

na jednotl ivá představení 80 Kč / 60 Kč 

( pokladna KD Přibyslav)

Divadelní PŘibyslav

K Z
M P

Kulturní zařízení
M Ě S T A  P Ř I B Y S L A V

Slavnostní zahájení 30. ročníku

w w w . k z m p r i b y s l a v . c z

Prodaná láska

Furiant Přibyslav 

Zelňačka
DS Žďár nad Sázavou 

Sluha dvou pánů

AJETO Počátky

O čertovském křesle

Schod Chotěboř              
             

    

Hrobka s vyhlídkou

Zmatkaři Dobronín

Vzpomínáme

Jiří  Poděbradský Polná                                

Mikulášské odpoledne

Přibyslavská pimprlata

Neděle
6. 10.

Pátek
11. 10.
19.00 hod.

Dovolená podle 

mého bratra 

Chátra SázavaSobota 

12. 10.
19.00 hod.

Past na osamělého muže

SemTamFór Slavičín 
Pátek 

25. 10.
19.00 hod.

Podhorský penzion

DS Včelinec Zhoř             
             

Charleyova teta

Jen Tak Havlíčkova Borová 

Pátek 
 8. 11.
  19.00 hod.

Přes přísný zákaz 

dotýká se sněhu

Havlíček Škrdlovice

Pátek 
 15. 11.
 19.00 hod.

Rozsvícení 

vánočního stromu

před radnicí 

Zakončení Divadelní Přibyslavi  

             
             

             
          

O princezně Solimánské

Přibyslavská pimprlata
Sobota 

19. 10.
14.00 hod.

15.30 hod.

Sobota 

26. 10.
19.00 hod.

Sobota 

2. 11.
17.00 hod.

Sobota 
 9. 11.
 19.00 hod.

Sobota 
16. 11.
19.00 hod.

Sobota 
30. 11.
14.00 hod.

Neděle 
1. 12.
17.00 hod.

2013
30. ROČNÍK

Pátek 
1. 11.

19.00 hod.

18.00 
hod.

17.00 
hod.
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náklad 1670 výtisků

říjen 2013
KZM Přibyslav
I N F O R M U J E

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

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

od 1. října 2013 Zahájení pravidelného cvičení(dle rozpisu) Sokolovna TJ Sokol- 
od 1. října 2013 Burza knih – nákup až se 100 % slevou Kurfürstův dům KZM Přibyslav- 
od 1. října 2013 Předprodej permanentek na Div. Přibyslav Kurfürstův dům KZM Přibyslav- 
od 1. října 2013 Výstava – R. Podrázský - změna otvírací doby výstavní sály KZM Přibyslav- 
od 1. října 2013 Měsíc říjen 2013 v knihovně/bližší na plakátech Kurfürstův dům KZM Přibyslav- 
od 1. října 2013 Svoz bioodpadu dle rozpisu město Přibyslav- 
  1. října 2013 v 18.00 h. Cvičení jógy budova ZŠ TJ jóga Přibyslav- 
  2. října 2013 v 8.30 h. V knihovně si můžeme i hrát Kurfürstův dům KVC Harmonie, KZMP- 
  3. října 2013 v 18.00 h. Cvičení taiči budova ZŠ TJ jóga Přibyslav- 
  4. října 2013 v 19.30 h. Přibyslavské nocturno – zahájení/koncert farní stodola Římskokat. farnost Přibyslav- 
  4. října 2013 v 19.00 h. J. B. Santini – Aichel ve fotografi i/výstava přibyslavská fara Římskokat. farnost Přibyslav- 
  5. října 2013 ve 12.30 h. Žižkovo kolečko/ procházka k Žižkově mohyle Žižkova mohyla a okolí Junák-skaut Přibyslav- 
  5. října 2013 od 15.00 h. Přibyslavské nocturno/dětské odpoledne přibyslavská fara Římskokat. farnost Přibyslav- 
  5. října 2013 v 17.00 h. Přibyslavské nocturno/varhaní koncert farní kostel Římskokat. farnost Přibyslav- 
  5. října 2013 v 18.00 h. Prodaná láska/divadlo pro členy ČČK Kulturní dům ČČK, KZM Přibyslav- 
  6. října 2013 v 8.00; 9.30 h. Přibyslavské nocturno/mše sv. – zakončení farní kostel Římskokat. farnost Přibyslav- 
  6. října 2013 v 9.00 h. Florbal-mladší žáci/ zápas Sportovní hala SK Juvenis, SZM Přibyslav- 
   6. října 2013 v 9.00 h. Dvanáctiboj/Vrhačský trojboj hřiště za benzín. pumpou SZM Přibyslav- 
  6. října 2013 ve 13.30 h. Drakiáda – velký slet draků letiště aeroklubu Aeroklub, ŠD a ŠK Přibyslav- 
  6. října 2013 v 17.00 h. Divadelní Přibyslav – slavnostní zahájení Kulturní dům ZUŠ, KZM Přibyslav- 
  6. října 2013 v 18.00 h. DP - Prodaná láska/divadlo Kulturní dům DS Furiant, KZM Přibyslav- 
10. října 2013 v 17.00 h. Diabetes a Mozková příhoda/beseda spol. místnost DPS ČČK, DPS, město Přibyslav - 
11. října 2013 v 19.00 h. DP – Zelňačka/divadlo Kulturní dům DS Žďár nad S., KZM Přibyslav- 
12. října 2013 v 19.00 h. DP – Dovolená podle mého bratra Kulturní dům DS Chátra Sázava, KZM Přibyslav- 
13. října 2013 v 9.30 h. Dvanáctiboj-Junior/Vrhačský trojboj hřiště za benzín., pumpou SZM Přibyslav - 
13. října 2013 v 15.30 h. Country tance – 1. lekce/ pro přihlášené Kulturní dům KZM Přibyslav- 
17. října 2013  O kapříku Metlíkovi/beseda pro ZŠ budova ZŠ ZŠ, KZM Přibyslav- 
17. října 2013 v 16.00 h. Koncert ZUŠ, pobočka Přibyslav Kulturní dům ZUŠ, KZM Přibyslav- 
17. října 2013 v 17.00 h. Svoz exponátů (ovoce, zelenina atd.) zadní vchod radnice spolky, město Přibyslav- 
18. října 2013 v 17.00 h. Svoz exponátů (ovoce, zelenina atd.) zadní vchod radnice spolky, město Přibyslav- 
19. října 2013 v 9.00 h. Výstava ovoce, zeleniny medu a brambor náměstí, radnice spolky, město Přibyslav- 
19. října 2013 v 9.00 h. Florbal-muži/zápas Sportovní hala SK Juvenis, SZM Přibyslav- 
19. října 2013 v 9.00 h. Den otevřených dveří – DPS DPS Přibyslav DPS a další organizace- 
19. října 2013 ve14.00;15.30 h. DP – O princezně solimánské/loutková pohádka Kulturní dům LS Přibyslav. pimprlata, KZMP- 
19. října 2013 v 19.30 h. Rozbitý svět/fi lm; Aivn´s Naked Trio/koncert Kulturní dům FK, KZM Přibyslav- 
20. října 2013 v 8.00 h. Výstava ovoce, zeleniny medu a brambor náměstí, radnice spolky, město Přibyslav- 
20. října 2013 v 15.30h. Country tance – 2. lekce/ pro přihlášené Kulturní dům KZM Přibyslav- 
21. října 2013 ve 14.00 h. Velkoobjemový odpad-zahájení svozu dle rozpisu město Přibyslav- 
21. října 2013 v 17.00 h.  Výdej exponátů spolky, město Přibyslav- 
   (ovoce, zelenina atd.) 
   zadní vchod radnice
24. října 2013 Co je to vlastně komiks/beseda pro MŠ Kurfürstův dům MŠ, KZM Přibyslav- 
24. října 2013 ve 13.00 h. (Ne)bezpečný věk/ beseda spol. místnost DPS Police ČR, DPS, město Přibyslav- 
24. října 2013 ve 14.00 h. SPCCH ČR ZO Přibyslav/Výroční členská schůze Hasičská zbrojnice SPCCH, SDH Přibyslav- 
25. října 2013 od 14.00 h. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR budova radnice město Přibyslav- 
25. října 2013 v 19.00 h. DP – Past na osamělého muže/divadlo Kulturní dům SemTamFór Slavičín, KZMP- 
26. října 2013 od 8.00 h. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR budova radnice město Přibyslav- 
26. října 2013 v 17.45 h. HD/ Deník ničemy – pro předplatitele odjezd z náměstí  Horácké divadlo Jihlava- 
26. října 2013 v 19.00 h. DP – Sluha dvou pánů/divadlo Kulturní dům AJETO Počátky, KZMP- 
27. října 2013 v 15.30 h. Country tance – 3. lekce/ pro přihlášené Kulturní dům KZM Přibyslav- 
28. října 2013 Státní svátek – vznik Československa 1918 ČR Česká republika- 
  1. listopadu 2013 v 19.00 h. DP – Podhorský penzion Kulturní dům DS Včelinec Zhoř, KZMP- 
  1. listopadu 2013 Svátek všech svatých město Přibyslav Římskokat. farnost Přibyslav- 
  2. listopadu 2013 v 17.00 h. DP – O čertovském křesle/divadelní pohádka Kulturní dům Schod Chotěboř, KZMP- 
  2. listopadu 2013 Svátek všech zemřelých – dušičky město Přibyslav Římskokat. farnost Přibyslav- 

- 
- 

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 
Pá 8.00–12.00 13.00–17.00
So 9.00–11.00 
Ne     zavřeno

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

Informační centrum, 
Městské muzeum Přibyslav
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 – 12.00 13.00 – 16.00  
Ne            zavřeno
tel.: 569 484 361
e-mail: ic@pribyslav.cz

k ih

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS 
V LISTOPADU

pokračování přehlídky 
Divadelní Přibyslav 2013, Dvanáctiboj, 

Dvanáctiboj – Junior,
MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE 


