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Most v Ronově nad Sázavou
Oprava historického mostu v Ronově nad Sázavou po havárii se blíží k závěru. 

Koncem října 2013 budou práce převzaty. Město požádalo o kolaudaci, která 

proběhne během listopadu. Po nabytí právní moci příslušných povolení bude 

most zprovozněn. Očekávám, že se vše podaří počátkem měsíce prosince 2013 

a most bude otevřen pro veškerou dopravu a bude tak plně sloužit jako místní 

komunikace. Značkami bude upřesněna hmotnost a rychlost.

Na svém místě stojí nyní funkční most jako kulturní památka. Všechny problémy 

a spory se nakonec vyřešily v dobrém a ve prospěch všech stran. Ukázalo se, že je 

potřebné o takových opravách diskutovat a neuspěchat realizaci. Most je opravený 

podle původních stavebních postupů s doplněním kvalitní izolace. Uvnitř mostu 

je nerobustní vynášecí konstrukce, která jistí požadovanou nosnost. Město Přiby-

slav se v budoucnu o most musí starat lépe, než tomu bylo před rokem 1990.

Pro chodce bude most zprovozněn dříve. Počkejme, až se odstraní oplocení. 

Na mostu ještě dočasně zůstanou zábrany, aby nedocházelo k vjezdu vozidel ne-

ukázněných řidičů.

Gotická věž
Letošní regenerační práce byly ukončeny dne 14. října 2013. Věž je vyčištěna a při-

pravena k návštěvám. Provozovatelem bude nadále Kulturní zařízení města Při-

byslav. Společným postupem vlastníka, Římskokatolické farnosti Přibyslav, města 

Přibyslav a stavební fi rmy KB stavební z Nového Města na Moravě se podařilo sta-

ticky zajistit všechny čtyři stěny věže. Jsou opraveny všechny římsy, parapety u všech 

oken a okenic. Zároveň zůstala zachována všechna objevená a zmapovaná hnízdiště 

chráněných ptáků. Děkuji všem realizátorům za kvalitně odvedenou práci. Děkuji za-

stupitelům za podporu při péči o významné památky města Přibyslav.

Základní škola Přibyslav
Město Přibyslav obdrží dotaci, necelých 25 miliónů korun, z Regionálního operač-

ního programu ROP Jihovýchod na modernizaci a rozšíření ZŠ Přibyslav. V praxi 

se jedná o 4. etapu výstavby. V tomto roce již začaly přípravy na budování 3. etapy, 

tj. nové budovy B místo zbouraného KORDU. Ta se musí realizovat v co nejkratším 

termínu. Dotací na regeneraci nejstarších částí komplexu budov, na budovy C a D, 

se vše ještě více urychluje. Zastupitelé budou již na říjnovém veřejném zasedání 

rozhodovat o zadávacích podmínkách a o fi nancování dalších etap výstavby.

Nyní jsou postupně dávány do předčasného užívání další části školy, které se 

realizují v 1. a ve 2. etapě. Vzkaz pro učitele, provozní zaměstnance a vedení školy 

zní: dbejte, aby byly stále zavřené dveře, které oddělují požární úseky a únikové 

cesty. Dveře mají paniková kování, snadno se otevírají a hlavně jsou tam pro bez-

pečnost vás i našich dětí. Prosím, dodržujte bezpečností opatření. Je lépe si na ně 

v nových prostorách zvyknout, než si je přizpůsobovat.

Pravidla provozu
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích musí znát nejen 

každý řidič, ale i ten, kdo používá pozemní komunikace k pohybu. Divím se, že 

některým občanům (zejména řidičům a vlastníkům vozidel) musí nedodržování 

zákona vysvětlovat Policie ČR. Pro všechny bude lépe, když budeme dodržovat 

ustanovení uvedeného zákona, ne si je přizpůsobovat svému sobeckému pojetí 

a hlavně nehledat viníka za to, když dostanu napomenutí, pokutu či bude se mnou 

zahájeno správní řízení. Prosím, nedělejte a nedovolujte si v Přibyslavi to, čeho 

byste se jinde vůbec nedopustili. Parkovacích míst máme dostatek, pár kroků navíc 

ještě nikomu neublížilo a k soukromým účelům využívejte vlastní pozemky.

Za spolupráci děkuji a přeji krásné podzimní dny.

Mgr. Jan Štefáček
starosta

Z radosti a nadšení vznikají nejkrásnější věci
V sobotu 12. října letošního roku zorganizovala Místní skupina Českého 

červeného kříže pod vedením Ilony Loužecké akci „72 hodin – Ruku na to!“, 

kdy asi 30 dobrovolníků, převážně dětí, pomáhalo s úklidem a údržbou 

veřejných prostranství. Chci touto cestou všem poděkovat za účast i za to, že se 

právě této akce zúčastnily převážně děti. Učí se tak od malička, že pokud 

něco chceme změnit, je nejsnadnější a nejlogičtější cestou právě vlastní 

aktivita. 

A jsem rád, že mohu napsat, že dobrovolná aktivita desítek lidí opět oživila 

podzim v Přibyslavi. Tento příspěvek píši právě ve chvíli, kdy končí podzimní výstava 

brambor, ovoce, zeleniny, medu… Tato iniciativa vznikla ze snahy dobrovolníků, 

aby nám přiblížila práci i koníček mnoha desítek lidí, ať už zahrádkářů, chovatelů, 

pěstitelů brambor, včelařů a mnoha dalších. Všem, kteří se jakkoliv na vzniku této 

výstavy podíleli, patří velké poděkování.

Od prosince loňského roku jsem měl také možnost pracovat v týmu dobrovolníků 

i pracovníků KZMP, kteří připravili pro Přibyslav výstavu Roman Podrázský – 

obrazy, plastiky, sochy a doprovodnou publikaci. Na pracovních schůzkách jsme se 

scházeli po několik měsíců a pro některé znamenala příprava výstavy a publikace 

mnoho hodin nedoceněné práce. Myslím ale, že z výsledku – tedy z výstavy, která 

skončila zároveň s Přibyslavským podzimem a z publikace, ve které se může každý 

seznámit s životem a dílem Romana Podrázského, mohou mít všichni, kteří stáli 

u zrodu těchto událostí, radost. Poděkování patří taktéž všem, kteří velmi ochotně 

zapůjčili ze svého vlastnictví artefakty a obrazy k vystavení. 

Z práce vás, dobrovolníků, vzešlo také letní promítání na Kolonce i další 

podzimní kulturní akce – Přibyslavské nocturno a Utínground. V neposlední řadě 

bych nerad zapomněl na všechny, kteří svou dlouhodobou aktivitou přispívají 

k tomu, že lze každý víkend, ať už v Přibyslavi, nebo v Keřkově navštívit fotbalová 

utkání, či každý měsíc navštívit Filmový klub, či loutkové divadlo. 

Nechci dál vyjmenovávat výčet věcí, které vznikly z popudu a z práce nás 

všech – jen než bych vyjmenoval všechny dobrovolnické aktivity v obcích 

od Poříčí po Dolní Jablonnou, tak bych jich určitě několik opomněl, a v Přibyslavi 

samotné se z tohoto důvodu nebudu do úplného výčtu pouštět. Věcí, které 

se dějí z popudu dobrovolníků, je v Přibyslavi i v našich obcích většina a věřím, 

že akce „72 hodin- Ruku na to!“ přispěla nejen ke zvelebení konkrétního místa, 

ale především k tomu, že i další generace bude motorem kulturního a společenského 

dění v Přibyslavi.

Martin Kamarád
místostarosta města

 Dobrovolnická aktivita pro podzimní údržbu – 72 hodin – Ruku na to!
 Opravený historický most v místní části Ronov
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Z Městského úřadu Přibyslav
Odbor správy a údržby

V říjnu byl Radou města Přibyslav schválen Plán zimní 
údržby na zimní období 2013/2014. Oproti předchozímu 
období byla zapracována údržba příjezdové komunikace 
k č. p. 20 v obci Dolní Jablonná. Tak jako každý rok, bude 
zimní údržbu místních komunikací v obcích Utín, Hřiště, 
Poříčí, Česká Jablonná, Dolní Jablonná, Dolní Jablonná 
komunikace kolem Dvořákových č. p. 26 až k Štefkovým 
k č. p. 20, komunikace od autobusové čekárny na křižo-
vatce u Dolní Jablonné po silnici Přibyslav Polná, Dvorek, 
Uhry a Dobrá, včetně komunikace pro pěší z ulice Tyršo-
va do obce Dobrá zajišťovat pan Ivo Šimanovský. Dále 
zajistí ruční odklízení sněhu na chodníku po levé straně 
ulice Hesovská, a to od ulice Rašínova po ulici Jiráskova. 
V Keřkově bude udržovat místní komunikace Sativa a.s., 
v Ronově nad Sázavou a přidělené ulice v Přibyslavi dle 
plánu zimní údržby fi rma Osiva.

V průběhu měsíce byl především prováděn úklid ve-
řejných prostor a cyklostezky od spadaného listí, práce 
budou i nadále (pokud počasí dovolí) pokračovat. 

Dále byly vyčištěny svody a okapy na nemovitostech ve 
vlastnictví města, vyčištěny kanalizační vpusti u DPS a domu 
č. p. 301. Koncem měsíce bylo provedeno čištění komínů na 
bytových domech ve městě Přibyslav a bytových domech 
v Ronově nad Sázavou. Na budově Hasičské zbrojnice v obci 
Poříčí, budově kulturního domu v obci Česká Jablonná a na 
bytovém domě č. p. 15 a č. p. 17 v Ronově nad Sázavou bylo 
nutno provést celkovou rekonstrukci komínů. U zmíněného 
bytového domu č. p. 17 proběhlo vyklizení půdního prosto-
ru nájemníky domu. Tímto chci zúčastněným poděkovat 
a věřím, že tento stav bude dále udržován. Na bytovém 
domě č. p. 485 a č. p. 486 Příkopy fi rma provedla oplecho-
vání komínů a opravu zatékání kolem odvětrávacího vývodu, 
vyústěného nad střešní krytinu. 

Na základě výběrového řízení byla realizována stavba 
pódia v kulturním domě v obci Utín, práce byly provedeny 
dle smlouvy o dílo. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na po-
řízení čelního nakladače, včetně lopaty na zeminu, tato in-
vestice je pokryta z 50 % dotačním programem ze Státního 
zemědělského intervenčního fondu prostřednictvím MAS 
Havlíčkův kraj, výběrové řízení není ještě ukončeno. Dále je 
v řešení prodej trafostanice v prostoru skládky v Ronově nad 
Sázavou ve vlastnictví města Přibyslav společnosti ČEZ dis-
tribuce, a. s. a pořízení komunální techniky – obě záležitosti 
v době psaní příspěvku nejsou ukončeny. V obci Dolní Jab-
lonná probíhá realizace II. etapy veřejného osvětlení, práce 
musí být hotovy do konce měsíce října 2013. 

Byly nám nahlášeny poruchy veřejného osvětlení 
v Přibyslavi, v obci Hřiště a Ronov nad Sázavou, které byly 
operativně odstraněny. Na místním hřbitově (stará část) 
fi rma provedla rekonstrukci havarijního stavu části hřbitov-
ní zdi, opravu zbývajících částí se budeme snažit realizovat 
v příštím roce. V obci Dobrá bylo nutno provést opravu 
kanalizační vpusti. Havárie složitějšího charakteru byla 
svěřena k realizaci odborné fi rmě. V době psaní příspěvku 
probíhají přípravy na „bramborářské dny“, které náš od-
bor připravuje po stránce technického zabezpečení. I ten-
to měsíc (poslední) pracovníci veřejně prospěšných prací 
prováděli průběžný úklid náměstí, přilehlých ulic města 
a další pomocné práce dle potřeby odboru.

Z oblasti bytového hospodářství – byl obsazen byt 
v domě č. p. 486 v ulici Příkopy s nájemní smlouvou od 
1. 11. 2013, dále byt v budově PS č. p. 251 s nájemní 
smlouvou od 1. 11. 2013. Volné byty v DPS č. p. 254 
a č.p. 240 budou rekonstruovány. 

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSÚ

Pečovatelská služba Přibyslav
Měsíc říjen byl v pečovatelské službě (PS) plný nejrůz-
nějších událostí, které ovšem nijak vážně neovlivnily po-
skytování služeb. 

Uskutečnilo se velké množství nejrůznějších akcí. Klub 
Pohoda pořádal gastronomický program s názvem Vaří-
me rádi, vaříme dobře. 

Ve spolupráci s MS ČČK byla realizována přednáš-
ka MUDr. T. Šťastníkové na téma Diabetes (cukrovka) 
a mozkové příhody. Tuto přednášku si přišlo vyslechnout 
27 lidí, někteří z řad obyvatel našich domů s pečovatelskou 
službou, ale většinu příchozích tvořili lidé „z venku“. Tímto 
bych chtěl ještě jednou poděkovat paní doktorce za zají-
mavou přednášku a všem, kteří si udělali čas a přišli.

Klub Pohoda se také snažil zorganizovat zájezd do 
žďárského bazénu pro obyvatele DPS, ale tato myšlenka 
se nesetkala s odezvou. 

Dalším projektem, kde se PS zapojila, byla akce 72 hodin – 
Ruku na to!, o ní se dočtete podrobněji ve speciálním článku.

V sobotu 19. října proběhl v PS Den otevřených dveří 
a ve čtvrtek 24. října přednáška s názvem (NE)BEZPEČ-
NÝ VĚK. Bohužel o těchto dvou akcích zatím nemůžeme 
referovat z důvodu uzávěrky listopadového čísla PO.

Během listopadu připravujeme pro veřejnost povídání 
o praktikách prodejců z předváděcích akcí, podomních 
obchodníků, o rizikových výrobcích a dalším z této pro-
blematiky, pro což se dnes ustálil název o „šmejdech“.

Závěrem bych rád všem popřál hezké prožití listopadu 
bez nemocí a nachlazení a pěkný vstup do doby adventní.

 
Provozní doba PS:
• v pracovních dnech:  
     6:30–19:00

• v sobotu:  
    dopoledne    odpoledne
    8:00–10:00    16:30–18:00 v zimním období
    8:00–10:00    17:30–19:00 v letním období

• v neděli a ve svátek:     
    16:30–18:00 v zimním období 
    17:30–19:00 v letním období

tel.: 569 482 128; mob.: 725 102 511
(POUZE V PRACOVNÍ DOBĚ )

Bc. Karel Březina
vedoucí PS

Odbor životního prostředí
Odbor životního prostředí v průběhu celého roku zabez-
pečoval ošetření a kácení problémových stromů v Přiby-
slavi a místních částech. Největších ohlasů se samozřejmě 
dočkalo ošetření stromů na místním hřbitově. V součas-
né době jsou největší problémy vyřešeny a v dalším roce 
bude pokračovat ošetřování stromů a jejich další údržba 
zejména v místních částech Přibyslavi. 

Některá fakta a mýty o třídění a ukládání odpadů
Třídění odpadů je ze zákona o odpadech povinností kaž-
dého občana České republiky, vyplývá to zejména z plá-
nu odpadového hospodářství ČR a dále z úmluv, které 
Česká republika podepsala s Evropskou unií. Protože se 
stále ještě setkávám s tím, že lidé mají zažité mýty o třídě-
ní, uvádím v tomto příspěvku některé z nich:

Igelitové sáčky patří do kontejneru na plasty, nemusí 1. 
být úplně čisté, mohou být ušpiněné, ale neměly by 
obsahovat zbytky. Technologie, která zpracovává 
použité plasty, lehce odstraní zbytky biologických 
materiálů. 
Lahve od oleje, kečupu, některých prostředků na čiš-2. 
tění atd. se nemusí intenzivně dočista vymývat, měly 
by ale být prázdné. Patří do kontejneru na plasty. 
Totéž platí i o kelímcích od jogurtů nebo jiných plas-
tových obalech, které mohou být částečně znečištěné, 
neměly by ovšem obsahovat zbytky
Kartony od mléka patří do kontejneru na plasty.3. 
Papírové krabice patří do kontejneru na papír, ne ved-4. 
le něj. Je třeba je složit a vložit do kontejneru. 

Do sběrného dvora Ronov nad Sázavou mohou obča-5. 
né Přibyslavi a místních částí kdykoli v pracovní době 
odvést ZDARMA vytříděný odpad. Každý, kdo třídí 
odpady, přispěje k tomu, že odpad neskončí na sklád-
ce a chrání tak životní prostředí.
Na skládku můžete kdykoli zdarma odvést 6. komunální 
odpady. Ostatní odpady se zpoplatňují i pro občany 
města Přibyslav a jeho místních částí.
Na skládce mohou občané Přibyslavi a místních čás-7. 
tí uložit i problémový odpad s azbestem (eternit) za 
částku 1.300,- Kč za tunu odpadu (bez DPH). Kdo 
není naším občanem, musí platit plnou částku, která 
činí 10.000,- Kč za tunu (bez DPH). 

Všechny ceny jsou uvedeny v ceníku města Přibyslav, 
který je k dispozici na webových stránkách města nebo 
na odboru životního prostředí. Pro lepší orientaci jej níže 
uvádím. Vysoké ceny uvedené u některých odpadů pro 
cizí fyzické či právnické osoby mají smysl v tom, že od-
pady těchto katalogových čísel lze likvidovat zákonným 
způsobem efektivněji, než uložením na skládku či sběrný 
dvůr. Vysoká částka u azbestových odpadů má za úkol 
odradit cizí fi rmy od ukládání odpadů z azbestu na naši 
skládku. O výjimkách z ceníku rozhoduje Rada města. 

CENÍK pro skládku, sběrný dvůr a kompostárnu 
Ronov nad Sázavou

Ceník za uložení odpadů na skládce Cena bez DPH 
za 1 tunu v Kč 

Odpad ostatní kategorie O 1.300 

Odpad ostatní kategorie O pro fi rmu 
Miloslav Odvárka - ODAS Žďár nad Sázavou 

1.250 

Odpad ostatní kategorie O od smluvních 
obcí a města Přibyslav 

850 

Odpad ostatní od fi rmy ŽĎAS, a. s. 
Žďár nad Sázavou 

850 

Směsný komunální odpad, katalogové číslo 
200301, od smluvních obcí a města Přibyslav 

850 

Směsný komunální odpad, katalogové 
číslo 200301, pro fi rmu Technické služby 
Havlíčkův Brod 

1.250 

Stavební materiál obsahující azbest, 
katalogové číslo 170605, pouze pro občany 
města Přibyslav a město Přibyslav 

1.300 

Stavební materiál obsahující azbest, 
katalogové číslo 170605, pro ostatní subjekty 

10.000 

Ceník za uložení odpadů 
na kompostárně  

Cena bez DPH 
za 1 tunu v Kč 

Odpad dle katalogových čísel uvedených v 
provozním řádu pro fyzické osoby, fyzické 
osoby podnikající a právnické osoby 

300 

Odpad dle katalogových čísel uvedených 
v provozním řádu pro občany města 
Přibyslav a město Přibyslav 

zdarma 

Ceník za uložení odpadů na sběrném dvoře Cena bez DPH 
za 1 tunu v Kč 

Odpad kategorie ostatní dle provozního 
řádu pro fyzické osoby, fyzické osoby 
podnikající a právnické osoby 

1.300 

Odpad kategorie ostatní dle provozního 
řádu pro občany města Přibyslav a město 
Přibyslav 

zdarma 

Odpad kategorie nebezpečný dle 
provozního řádu pro občany města 
Přibyslavi a město Přibyslav 

zdarma 

Odpad kategorie nebezpečný dle provozního řádu od občanů 
okolních obcí, fyzických osob podnikajících a právnických osob 

Fotochemikálie, katalogové číslo 200117 12.000 

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, 
katalogové číslo 200121 

zdarma 

Vyřazená zařízení obsahující chlorfl uoro-
uhlovodíky, katalogové číslo 200123 

zdarma 

Jiná nepoužitá léčiva, katalogové číslo 
200132 

12.000 

Baterie a akumulátory, katalogové číslo 
200133 

zdarma 

Obaly obsahující zbytky nebezpečných 
látek, katalogové číslo 150110 

12.000 

Mgr. Ludmila Řezníčková
vedoucí OŽP
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Mgr. Jan Štefáček, starosta

Pokračování tabulky Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 9. 10. 2013 na vedlejší straně

Martin Kamarád, místostarosta

Odbor výstavby
Uzavírka svahu ve Stříbrných Horách. Krajský úřad Kraje 
Vysočina povolil prodloužení uzavírky silnice první třídy I/19 
v km 148,180 – 148,350 v intravilánu obce Stříbrné Hory 
z důvodu provedení sanace svahu v termínu od 1. 11. 2013 
do 15. 12. 2013. Navržená trasa objížďky: 
1.  Objízdná trasa pro vozidla do 3,5 t je navržena obou-

směrně (pro směr od Havlíčkova Brodu i od Žďáru nad 
Sázavou) od křižovatky silnice I/19 se silnicí III/03818 po 
silnici III/03818 do Utína na křižovatku se silnicí III/03810 
a dále po silnici III/03810 a ul. Hesovská do Přibyslavi, 
kde se napojí na silnici I/19; délka objízdné trasy 6 km. 

2. Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 t bude vedena 
obousměrně od místní části Keřkov po silnici I/19 
přes lokalitu Dobrá do Přibyslavi a dále po silnici I/19 
v Přibyslavi po ul. Tyršova, ul. Husova, ul. U Nádraží 
na křižovatku silnice I/19 se silnicí I/37 do Žďáru nad 
Sázavou přes Nové Dvory, Sázavu a Hamry nad Sá-
zavou, dále ve Žďáru nad Sázavou po silnici I/37 ulicí 
Dolní, Jungmannova, Bezručova, Santiniho do Ždírce 
nad Doubravou přes Škrdlovice, Karlov, Vojnův Měs-
tec, a Krucemburk. Ve Ždírci nad Doubravou od kři-
žovatky silnice I/37 ul. Žďárská, Chrudimská se silnicí 
I/34 ul. Brodská, po silnici I/34 na křižovatku se silnicí 
I/19 směr Pohled přes Krátkou Ves. Od křižovatky sil-
nice I/34 se silnicí I/19 po silnici I/19 přes Pohled do 
obce Stříbrné Hory; délka objízdné trasy 65 km. 

3.  Objízdná trasa pro veřejnou linkovou osobní dopra-
vu (nebude dopravním značením vyznačena) bude 
vedena obousměrně z obce Stříbrné Hory po silnici 
III/03818 do Utína dále po silnici III/03810 až po kři-
žovatku se silnicí III/03820 a po silnici III/03820 do 
lokality Keřkov. 

Miloš Šimek
vedoucí OV

Odbor hospodářsko-správní
Hospodaření města Přibyslav
Rozpočtové příjmy města jsou ke dni 30. 9 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 30. 9. 2013:

(v Kč) Rozpočet po 
změnách

Výsledek % 
plnění

od počátku 
roku

PŘÍJMY 86 842 993 63 272 722 72,9

1. daňové 58 697 410 50 587 540 86,2

2. nedaňové 2 469 012 2 281 532 92,4

3. kapitálové 3 607 382 3 793 490 105,2

4. přijaté dotace 22 069 189 6 610 160 30,0

VÝDAJE 114 012 596 58 849 587 51,6

1. běžné 51 540 745 35 766 575 69,4

2. kapitálové 62 471 851 23 083 012 36,9

Finanční plán hospodářské činnosti na rok 2013 po 
změně č. 1 předpokládá výnosy ve výši 21.892.004 Kč 
a náklady ve výši 13.766.572 Kč. 

Výnosy, náklady a hospodářský výsledek hospodářské čin-
nosti města k 30. 9. 2013 jsou uvedeny v následující tabulce: 

(v Kč) Výnosy Náklady Hospodářský 
výsledek

Lesy 615 736 256 971 358 765

Skládka 9 597 639 5 212 451 4 385 188
Sportovní 
zařízení

578 058 240 872 337 186

Správa majetku 1 551 550 1 289 784 261 766

Kabelová televize 3 115 127 1 535 372 1 579 755

Správa HOČ 63 063 32 475 30 588

Pronájmy 2 698 451 0 2 698 451

Celkem 18 219 624 8 567 925 9 651 699

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS

207/2013 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vypsat výběrové řízení na zakázku „Projektová dokumentace úpravy 
vodních poměrů a rekonstrukce kanalizace v místní části Hřiště – 2. etapa“ ve znění uvedeném v přílo-
ze s tím, že termíny realizace mohou být ještě upřesněny.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 10/2013
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Výběrové 
řízení

208/2013 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vypsat výběrové řízení na zakázku „Zpracování projektové doku-
mentace na rekonstrukci a odbahnění rybníka parc. č. 217/1 v k. ú. Utín“ ve znění uvedeném v příloze 
s tím, že termíny realizace mohou být ještě upřesněny.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 10/2013
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

209/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o realizaci přeložky zařízení určeného k dodávce elektrické 
energie ke stavbě Přibyslav, ulice Malinského, KNN č. EP-12-2001979 a zároveň schvaluje úhradu 
nákladů za realizaci této přeložky ve výši 126.002 Kč. Podepsání smlouvy je možné až po schválení 
rozpočtového opatření zastupitelstvem města.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 2014 - 2015
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Smlouva

210/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
a smlouvu o právu stavby č.: IV-12-2011806/VB/2 k tíži pozemku ve vlastnictví města Přibyslav 
parc. č. 335/52 v k. ú. Dobrá mezi městem Přibyslav a společností ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ 24729035.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 10/2013
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

211/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje pronájem rybníka na pozemku parc. č. 130 o výměře 952 m2 v k. ú. 
Hřiště panu Františku Kolesovi, Hřiště 43, Přibyslav, za cenu 0,30 Kč/m2/rok. Nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 10/2013
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Pronájem

212/2013 RM Rada města Přibyslav souhlasí s vyhlášením záměru výpůjčky místnosti správce ve 3. NP a společenské 
místnosti v Domě s pečovatelskou službou Přibyslav, Tržiště 251 za účelem uskladnění materiálu 
a konání schůzek místní skupiny Českého červeného kříže.
Odpovědnost: Martin Kamarád
                            Bc. Karel Březina
Termín: 09/2013
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

213/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu pozemku parc. č. 2304 o výměře 844 m2 v k. ú. Dolní 
Jablonná a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 10/2013
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Záměr

214/2013 RM Rada města Přibyslav souhlasí s omezením provozu Mateřské školy Přibyslav v době podzimních 
prázdnin ve dnech 29. a 30. 10. 2013 a s uzavřením Mateřské školy Přibyslav dne 14. 10. 2013 
od 7:00 do 12:30 hod.
Odpovědnost: Mgr. Naděžda Štouračová
Termín: 14., 29. a 30. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Mateřská 
škola

215/2013 RM Rada města Přibyslav souhlasí, aby Kulturní zařízení města Přibyslav podalo žádost o podporu 
kinematografi e - název výzvy: Podpora digitalizace kin 2013 – 2014, kterou vyhlásil Státní fond kinema-
tografi e Ministerstva kultury ČR.
Odpovědnost: Zdeňka Valnerová
Termín: 09/2013
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Kulturní 
zařízení

216/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje program 26. veřejného zasedání Zastupitelstva města Přibyslav dne 
9. 10. 2013.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 9. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Program

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 26. 9. 2013

217/2013 RM Rada města Přibyslav vyhlašuje výběrové řízení na funkci vedoucí místního hospodářství města 
Přibyslav.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 12/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Výběrové 
řízení

218/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje dokument Oznámení rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího 
řízení, kterým se ruší veřejná zakázka na výběr zhotovitele Svozu komunálních odpadů a biologicky 
rozložitelných odpadů pro město Přibyslav a jeho místní části. 
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 10/2013
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

219/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje vyhlášení výběrového řízení na nákup čelního nakladače, včetně 
lopaty na zeminu.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 10/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0

220/2013 RM Rada města souhlasí s podáním žádosti o dotaci na zastřešení sběrného dvora – haly.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 12/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

221/2013 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vypovědět smlouvy s Eurosport, CS Film, CS mini, Fashion TV, 
France 24, TV5 Monde, Animax, Deko, FLN, History channel, JimJam, MGM, Minimax, Spektrum, 
Sport 1, Sport 2, TV Paprika, Zone Reality, Zone Romantika, Sport 5, Universal channel, Intergram, 
Discovery channel, Nova sport, Film Europe, CNN, Očko, OOAS, OSA a Dilia.
Odpovědnost: Jiří Koudela
Termín: 10/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Smlouva

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 9. 10. 2013
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Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne 9. 10. 2013

Pokračování tabulky Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 9. 10. 2013 z předchozí strany

222/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě nájemní ze dne 28. 4. 2011 mezi 
podílnickými obcemi Lesního družstva obcí a Lesním družstvem obcí se sídlem v Přibyslavi, Ronovská 
338, 582 22 Přibyslav, IČ 64259773.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 10/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

223/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o spolupráci na propagaci smluvních partnerů Partnera formou 
neplaceného zápisu na serveru Firmy.cz, (URL) http://www.fi rmy.cz/ a na serveru Mapy.cz, (URL) 
http://www.mapy.cz/ mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 
a obchodní fi rmou Seznam.cz, a. s., Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, IČ 26168685.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček, Zdeňka Valnerová
Termín: 10/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

224/2013 RM Rada města Přibyslav souhlasí s ukončením nájemní smlouvy s paní Marii Říhovou k bytu č. 9 v domě 
s pečovatelskou službou Přibyslav, Tržiště 240, uzavřenou dne 1. 4. 2000 dohodou ke dni 31. 10. 2013.
Odpovědnost: Jarmila Málková
Termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Pronájem

225/2013 RM Rada města Přibyslav souhlasí s ukončením nájemní smlouvy s paní Evou Kopáčovou k bytu č. 309 
v domě s pečovatelskou službou Přibyslav, Tržiště 251, uzavřenou dne 25. 7. 2002 dohodou ke dni 
31. 10. 2013.
Odpovědnost: Jarmila Málková
Termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

226/2013 RM Rada města Přibyslav souhlasí s prodejem 2 ks CMTS ARIS CADANT C3 společnosti 
MTL Cable spol. s r. o., Tuřanka 111 b, 627 00 Brno, IČO 25314491 za 25.000 Kč, bez DPH za kus.
Odpovědnost: Jiří Koudela, Martin Kamarád, Ing. Zdeňka Teclová
Termín: do 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Prodej

227/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu pozemků parc. č. 997 o výměře 156 m2, parc. č. 1007/1 
o výměře 102.241 m2, parc. č. 1007/8 o výměře 12.065 m2, parc. č. 1729 o výměře 582 m2, parc. č. 
269 o výměře 1589 m2, parc. č. 271 o výměře 12542 m2, parc. č. 314/97 o výměře 46 m2, parc. č. 322 
o výměře 5063 m2,  části parc. č. 334/1 o výměře 12153 m2, parc. č. 334/16 o výměře 1077 m2, parc. č. 
951/25 o výměře 17502 m2, parc. č. 408/4 o výměře 3473 m2 v k. ú. Přibyslav a pozemků parc. č. 131/11 
o výměře 10.698 m2 a parc č. 131/12 o výměře 1723 m2 v k. ú. Hřiště a rozhoduje záměr obce vyvěsit na 
úřední desce po dobu 15 dnů.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 10/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Záměr

228/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje záměr prodeje trafostanice TS HB 0936 na pozemku parc. č. 44/2 
v k. ú. Ronov nad Sázavou a zřízení věcného břemene k pozemku parc. 44/2 v k. ú. Ronov nad Sázavou 
o výměře pozemku pod TS cca 10 m² a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová, Jana Krejčová
Termín: 10. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

229/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje plán zimní údržby místních komunikací ve městě Přibyslav a jeho částech 
pro období od 1. 11. 2013 do 31. 3. 2014.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 1. 11. 2013 – 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Obecní 
legislativa

230/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o provádění zimní údržby komunikací v souladu se schváleným 
plánem zimní údržby pro období 2013/2014 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 
Přibyslav, IČ 00268097 a Osivou, a. s., Bělohradská 3304, 580 02 Havlíčkův Brod, IČ 48171069. 
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 10/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0

231/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o provádění zimní údržby komunikací v souladu se schváleným 
plánem zimní údržby pro období 2013/2014 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 
Přibyslav, IČ 00268097 a panem Ivo Šimanovským, Utín 13, 582 22 Přibyslav, IČ 45909211.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 10/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0

232/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o provádění zimní údržby komunikací v souladu se schváleným 
plánem zimní údržby pro období 2013/2014 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 
Přibyslav, IČ 00268097 a fi rmou Sativa Keřkov, a. s., Na Popelce 3187/12a, 150 00 Praha Smíchov, 
IČ 4746944.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 10/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0

233/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje dar 15 m3 smrkové kulatiny Sboru dobrovolných hasičů Dobrá, 
582 22 Přibyslav IČO 62697102 na výstavbu nového pódia místního zábavního areálu.
Odpovědnost: Martin Kamarád, Josef Hamerník
Termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Rozpočet

234/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje program 27. veřejného zasedání Zastupitelstva města Přibyslav dne 
30. 10. 2013.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 30. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Mgr. Jan Štefáček, starosta Martin Kamarád, místostarosta

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

Den Místo 
přistavení 
(ulice)

Den Místo 
přistavení 
(ulice)

Den Místo 
přistavení 
(ulice)

Pondělí
 11.11.

gen. Luži Pondělí
18.11.

Tržiště Pondělí
25.11.

Cihlářská

Úterý
12.11.

Bezručova Úterý
19.11.

Jiráskova Úterý
26.11.

Česká

Středa
13.11.

Hesovská Středa
20.11.

Vyšehrad Středa
27.11.

Nerudova

Čtvrtek
14.11.

Pecháčkova Čtvrtek
21.11.

Příkopy Čtvrtek
28.11.

Niklfeldova

Pátek
15.11.

Žižkova Pátek
22.11.

Na 
Vyhlídce

Pátek
 29.11.

U Koupaliště

Na místní části a zahrádkářské osady budou kontej-
nery na biodpady rozmístěny takto: 

Česká Jablonná 4.11.–5.11.

Keřkov 6.11.–7.11.
Utín 8.11.–10.11.

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

Mgr. Ludmila Řezníčková
vedoucí OŽP

 Beseda v domově pro seniory

59/2013 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje program veřejného zasedání dne 9. 10. 2013.
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zahájení

60/2013 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje fi nanční spoluúčast z rozpočtu města Přibyslav na akci 
obnovy kulturní památky, která je zařazena do Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2013 
za město Přibyslav, okres Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina. Název kulturní památky je Kostel sv. 
Jana Křtitele s věží v Přibyslavi, parc. č. st. 206, rejstříkové číslo kulturní památky je 28889/6-311, 
vlastníkem je Římskokatolická farnost, Kostelní 267, Přibyslav.
Spoluúčast města Přibyslav je minimálně ve výši 39.000 Kč (20,00%).
Spoluúčast vlastníka je minimálně ve výši 25.996 Kč (13,33 %).
Příspěvek z Programu je maximálně ve výši 130.000 Kč (66,67 %).
Rozsah obnovy kulturní památky v roce 2013 – 2. etapa je ve výši 194.996 Kč.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
                            Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 10/2013
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Regenerace 
MPZ
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Sběr tříděného odpadu 
v naší mateřské škole 

V úterý 5. 11. 2013 proběhne v Mateřské škole v Přibysla-

vi sběr tříděného odpadu. Prosíme o spolupráci děti, rodiče, prarodiče, 

zkrátka všechny, kteří chtějí pomoci naší školce! Co je možné sbírat?

–  tříděné kartony, noviny – zvlášť vytříděné barevné letáky na lesklém 

papíře

–  aluminiová víčka od jogurtů

–  víčka od PET lahví

Je nutné, aby vše bylo důkladně a pečlivě zabalené! 

Vytříděný odpad budeme vybírat ve stanovený den od 7.00 do 8.30 hod. 
a to ve spolupráci se ZŠ ve vestibulu MŠ Přibyslav v budově B v odděle-

ní Rybičky. Příjezd je ulicí Bezručova, kde je možnost parkování. Odpad 

bude také možno odevzdat ve druhé budově MŠ na ulici Tyršova 242 a to 

od 9.00 hod téhož dne. 

Finanční prostředky získané ze sběru tříděného odpadu budou využity 

pro potřeby naší mateřské školy. 

Všem příznivcům přibyslavské MŠ předem děkujeme.

Jitka Nováková
MŠ Přibyslav

 Světový den výživy

MĚSTO PŘIBYSLAV
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To všechno jsme stihli…
Ani jsme se nenadáli a druhý měsíc školního roku je za 

námi. Přes omezení, která nám výstavba nových budov 

zatím přináší, se již výuka zaběhla do standardních kolejí. 

Běžné vyučování v říjnu doplnila řada dalších akcí. Dne 

4. října jsme pro čtvrté třídy zorganizovali preventivně 

bezpečnostní program, za jehož přípravu a realizaci 

patří hlavní poděkování paní Iloně Loužecké. Tentýž 

den se naši žáci zúčastnili turnaje v kopané ve Velké 

Losenici, kde slavně zvítězili a postoupili do vyššího kola.

V neděli 6. října naše školní družina uspořádala 

Drakiádu. Vzdušný prostor nad přibyslavským letištěm 

ovládlo na sedmdesát krásných draků. 

Žáci devátých tříd již začínají přemýšlet, kam po zá-

kladní škole. Na pomoc v jejich rozhodování jim přišla 

exkurze do provozu podniku ACO a program v havlíč-

kobrodské průmyslové škole stavební. Ve středu 16. 10. 

jsme se výchovně vzdělávacími akcemi připojili ke Svě-

tovému dni výživy. 

V týdnu od 14. října se žáci začali v praxi po-

stupně seznamovat s evropskou kuchyní. Tentokrát 

na ně ve školní jídelně čekaly pokrmy z jídelníč-

ku našich sousedních zemí a Maďarska. V příš-

tích měsících budou následovat kraje vzdálenější. 

Samozřejmě nezůstává jen u kulinářských zážitků, ale 

prezentované státy se jako téma současně objeví i v jed-

notlivých vyučovacích předmětech.

Zájemci z osmých a devátých tříd mohli poměřit své 

znalosti z fyziky, chemie, biologie, zeměpisu a matema-

tiky v soutěži Přírodovědný klokan. Nejvyššího počtu 

bodů dosáhla Zuzana Nimmertondlová z 8. A. Druhé 

třídy potěšil svým autorským čtením Jan Opatřil a u pří-

ležitosti Výstavy ovoce, zeleniny, medu a brambor jsme 

na radnici instalovali výstavku žákovských výtvarných 

prací. Na 18. října připravila školní družina lehkoatle-

tické závody.         

V posledním týdnu před dvoudenními podzimní-

mi prázdninami vyrazili žáci 7. a 8. tříd pod vedením 

pedagogů na exkurzi do Technického muzea v Brně 

a školní říjnové akce ukončilo Cvičení v přírodě s ná-

cvikem evakuace budov a procvičováním poskytování 

první pomoci. Zároveň na školní zahradě pořádala paní 

učitelka M. Zichová s žáky Den stromů pro mateřskou 

školu a prvňáčky.

Od pondělka 21. 10. se po nuceném stavebním roz-

dělení otevřením nového spojovacího krčku naše škola 

opět stává jediným živoucím organismem. Z budovy do 

budovy je již možno přejít „suchou nohou“ a všichni žáci 

nyní konečně mohou využívat zbrusu nových šaten.

A co nás čeká v nejbližší době? Dne 25. - 29. listopa-

du se bude konat „Vetešárna“ a mezi 25. a 27. listopa-

dem proběhne soutěžní sběrová akce. Budeme vybírat 

starý papír /tříděné noviny, časopisy, kartony a smíšený 

papír/, hliník a železo. Soutěží jednotlivci i celé třídy. 

Z výtěžku Vetešárny a sběru bude hrazeno školné, po-

můcky a zdravotní péče Finy Camary – guinejské dívky, 

kterou jsme na dálku adoptovali. 

Dne 12. listopadu od 16.00 do 18.00 hodin ve vel-

ké zasedací síni Městského úřadu Přibyslav budou mít 

žáci 9. tříd a jejich rodiče na burze středních škol mož-

nost získat informace pro volbu budoucího studia.

Pavel Linka

PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ
Naše základní škola se opět v listopadu zapojí do 

projektu společnosti Člověk v tísni Jeden svět na 
školách – Příběhy bezpráví.  Projekt probíhá vždy 

v měsíci listopadu a jeho posláním je přiblížit žákům 

dobu totalitních režimů v naší zemi prostřednictvím 

dokumentárních fi lmů a rozhovorů s pamětníky. V naší 

škole projekci doplňujeme žákovskými prezentacemi 

k danému tématu, na kterých pracují v hodinách 

výchovy k občanství či dějepisu. V loňském roce 

v listopadu jsme promítali fi lm Nikomu jsem neublížil, 
jehož projekci kromě prezentací žákovských prací 

doplnil svým povídáním pan Michael Omes jako syn 

politického vězně. Žáky toto téma natolik zaujalo, že 

jsme se rozhodli zapojit do projektu Příběhy bezpráví  
– Z místa, kde žijeme a zpracovat podrobněji příběh 

pana Vladimíra Omese, na kterém jsme pracovali 

několik měsíců, a následně spolu s dalšími devíti 

školami z celé republiky prezentovali na pražském 

setkání v centru společnosti Člověka v tísni. V rámci 

tohoto projektu dokonce vznikl dokumentární fi lm 

Olgy Špátové a žáci získali od společnosti Člověk 

v tísni osvědčení  jako uznání za výborně odvedenou 

práci.

Chtěla bych proto pochválit všechny žáky, kteří se 

do projektu zapojili, poděkovat jim, že práci věnovali 

mnoho hodin svého volného času, dotáhli vše do 

zdárného konce a nakonec se svojí prezentací velice 

dobře obstáli v konkurenci studentů z gymnázií 

i odborných středních škol.

Veliké poděkovaní patří také rodině Omesových, 

především paní Ludmile Omesové, která byla ochotna 

se s dětmi scházet, vyprávět jim příběh svého manžela 

a poskytnout jim materiály, kterými mohly svoji práci 

ilustrovat.

Pro letošní rok jsme vybrali fi lm Postavení mimo hru 

režiséra Ivana Biela, který mapuje příběh zatčených 

hokejistů národního týmu – několikanásobných 

mistrů světa, kteří místo na mistrovství světa skončili 

po dlouhých výsleších a mučení na Borech a posléze 

v uranových dolech v Jáchymově.  Augustin Bubník 

a Václav Roziňák v dokumentu vzpomínají, jak 

prožívali svoji noční můru a „postavení mimo hru“. 

Film opět doplní žáci svými pracemi. Srdečně proto 

všechny zveme na projekci fi lmu pro veřejnost ve 

středu 27. listopadu od 16:00 v budově školy.

Mgr. Jaroslava Janů

Světový den výživy   
Ve středu 16. října 2013 jsme podpořili Světový den 

výživy anketami a průzkumy na téma zdravé i nezdravé 

výživy, zjišťovali jsme, co si žáci školy nejraději kupují 

ve školním bufetu a co jim v nabídce naopak chybí, 

jaké je jejich nejoblíbenější jídlo ve školní jídelně a jak 

často se v jejich jídelníčku objevují ovoce, zelenina 

a sladkosti. Žáci 7. a 8. tříd vážili zbytky ve školní 

jídelně, zjišťovali, kolik masa, příloh a polévky skončilo 

v odpadu. Zajímali se také o to, kolik dětí si v jídelně 

dává polévku, jaký nápoj je nejoblíbenější a kolik 

strávníků dojedlo oběd beze zbytku. Všechny výsledky 

budou pečlivě přepočítány a grafi cky zpracovány 

v hodinách matematiky a informatiky.

Marie Zichová

Příběhy bezpráví 
– Z místa, kde žijeme
Vloni v listopadu nás oslovil projekt Příběhy 
bezpráví, do kterého se zapojili žáci 7.–9. tříd.

Na tomto projektu s námi spolupracoval pan 

Michael Omes, který nám vyprávěl o svém tatínkovi, 

politickém vězni. Vystoupili jsme na veřejnosti, 

dopoledne byl program určen pro žáky 2. stupně 

a odpoledne pro veřejnost. V rámci akce jsme 

prezentovali práce mapující období komunistické 

éry a také byl promítán dokument s názvem „Nikomu 
jsem neublížil". Několikatýdenní práce na projektu 

nás motivovala více se tímto tématem zabývat.

Společnosti Člověk v tísni se náš projekt natolik líbil, 

že jsme na jaře byli vyzváni, abychom se účastnili 

dalšího, který byl o dost těžší a závaznější. Jmenoval 

se Příběhy bezpráví – Z místa kde žijeme. Bylo 

zapotřebí, abychom se seznámili s lidmi, kteří mají 

s podobnými projekty zkušenost. V březnu jsme na 

americké ambasádě v Praze, kde se konalo setkání 

účastníků projektu, přednesli svou úvahu o projektu 

a záměr zpracovat podrobněji příběh pana Vladimíra 

Omese. Byly nám zodpovězeny případné otázky, 

své zkušenosti nám zde předali profesionálové z řad 

novinářů, historiků, účastnila se také dokumentaristka 

Olga Špátová.

Na projektu s námi spolupracovala paní Ludmila 

Omesová, která nám umožnila tři rozhovory – 

schůzky. Nechala nás nahlédnout do soudních spisů 

pana Omese, poskytla nám fotografi e a především se 

s námi podělila o svůj a manželův životní příběh, což 

byl pro nás neopakovatelný zážitek. Za to jí patří od 

nás všech veliký dík. Závěrečná prezentace projektu 

byla stanovena na 18. června 2013.

Náš tým tvořilo dvacet žáků sedmých až devátých 

tříd. Rozdělili jsme se na dvě skupiny. Jedna tvořila 

hlavní příběh, druhá skupina se zabývala spojitostmi 

mezi hlavním příběhem a dobou, ve které se 

odehrál. Na všechny však nebylo spolehnutí a opustili 

nás dřív, než jsme si mysleli. Zbylo nás deset 

a všechnu práci jsme dělali od začátku. Naštěstí se 

nám vše podařilo dotáhnout do konce. K splnění 

stanovených kritérií jsme museli zpracovat rozhovor, 

pracovat s archivními dokumenty, vyhledat je 

v nejbližším archívu a sepsat příběh v rozsahu šesti 

stran. S prací nám pomáhala paní učitelka Jaroslava 

Janů. Jela s námi i na dvoudenní prezentaci konající se 

17.–18. června. Exkurze  do Prahy pro nás byla velice 

přínosná. Výsledky své práce jsme prezentovali spolu 

s dalšími žáky a studenty ze základních a středních 

škol z celé republiky. Týmů bylo celkem devět.  

Možnost zúčastnit se tohoto projektu nás naplnila. 

Do budoucna bychom se určitě podobného projektu 

rádi zúčastnili znovu.

Marie Sobotková a Gabriela Vošická 9. A
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Zprávy od nás
Podzimní větrné počasí nás přímo láká k pouštění draků, a tak jsme na 

neděli 6. října připravili pro děti Drakiádu. Nebe bez mráčků vybízelo 

k procházce na přibyslavské letiště, kde se sešlo 70 draků. Nemůžeme 

říci, že se slétlo, protože i když nám přálo krásné počasí, zradil nás 

vítr a tak se ne každému dráčku podařilo vzlétnout. Ale snad to všem 

vynahradilo sluníčko. Děti dostaly malé odměny i hlavní ceny, které 

věnovalo přibyslavské letiště, Pribina, Lahůdky p. Pátek, Zelenina paní 

Z. Servítová a cukrárna Fontána. Děkujeme.

Podzimní počasí láká nejen k pouštění draků, ale také nás ohromuje 

svojí barevností, kterou pak vy užijeme při našem tvoření ve ŠD. V úterý 

15. října odpoledne se děti mohly zapojit do tvoření ve čtyřech dílnič-

kách, které jsme pro ně nachystali. Vyráběly se stromy z krabiček od sýrů, 

koník z papírových ruliček a vlny, sovy z vlnité lepenky či stonožka z ba-

revných papírů. Všechny výrobky a výkresy, koláže či skupinové práce 

s podzimní tématikou jsme pak vystavili ve sklepích pod radnicí společ-

ně s jablky, medem, brambory a ostatní zeleninou. Na výstavku přispě-

li svými pracemi nejen žáci z celé naší školy, ale i děti ze speciální třídy, 

MŠ Přibyslav a MŠ Žižkovo Pole. Ta nejhezčí a nejpovedenější dílka 

pak ocenil a odměnil pan místostarosta M. Kamarád. Děkujeme.

V pátek 18. října se konaly lehkoatletické závody, které jsme pořá-

dali společně se Sportovním zařízením města Přibyslav. Soutěžilo se 

ve skoku do výšky, v hodu kriketovým míčkem a běhu na 50 m. Vzhle-

dem k tomu, že se nepřihlásil nikdo z okolních škol, soutěžily naše 

děti mezi sebou. Závodů se zúčastnilo celkem 51 dětí, z toho 18 dívek 

a 33 chlapců z 1. až 4. tříd. Počasí nám moc nepřálo, ale většině dětí to 

nevadilo. Zkrátka je tu podzim.

Jana Frűhbauerová 
za kolektiv vychovatelek

Uzávěrka příštího čísla
20. 11. 2013 do 12.00 hod.
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Místní skupina Českého červeného kříže v Přibyslavi
V sobotu 5. 10. proběhlo diva-

delní představení  v KD Přibyslav 

pro dobrovolné dárce krve. 

Ve čtvrtek 10. 10. byla uspořádána 

přednáška ve spolupráci s Pečovatelskou službou 

města Přibyslav na téma: Diabetes Melitus a Mozko-
vá příhoda – poutavé povídání paní MUDr. Terezie 

Šťastníkové si vyslechly téměř tři desítky posluchačů.

V sobotu  12. 10. jsme se zapojili do akce 72 hodin - 
Ruku na to! – akce se velice zdařila, přišli bezva lidé, 

přálo nám počasí a my máme dobrý pocit z toho, že 

jsme mohli pomoci naše město „zkrášlit“.

Děkujeme paní L. Havlíčkové – Květinka za daro-

vání krásných vřesů, které jsme s dětmi zasadili do 

truhlíků a nyní zdobí pečovatelský dům.

* V sobotu 9. 11. se těšíme na hru „Člověče, nezlob 
se“  v Knyku , kterou pořádají hasiči z Radostína.

* V neděli 10. 11. nás čekají stanoviště na připravova-

né Svatomartinské jízdě pořádané tradičně maminka-

mi z  KVC Harmonie. Letošní „Martinská jízda“ bude 

jiná než v předchozích letech. Od 15:00 hod. se na 

parketu v Dobré mohou děti těšit na drobné úkoly, 

nebude chybět pouštění balónků s přáníčky pro Ježíš-

ka.  Pro děti bude připravena i sladká odměna, teplý 

čaj, pro dospělé grog apod.  

V tento den zahájíme Veřejnou sbírku s názvem  

Ozdobme vánoční strom pro O.S. TROJKA, která 

potrvá až do 30. 11. 2013, a bude ukončena na Vánoč-

ní výstavě pořádané KVC Harmonie ve stejný den. 

Od 10. 11. do 30. 11., tj. po dobu trvání veřejné 

sbírky můžete přispět částkou v minimální hodnotě 

30,- Kč do zapečetěné pokladničky (maximální výše 

není limitována a je zcela na vás, zda budete chtít při-

spět větší částkou). Zato obdržíte sáček s polystyreno-

vou koulí a ozdobami na již zmiňovaných akcích nebo 

v KZM Přibyslav. V informačním centru bude sběrné 

místo do 23. 11., kam budete moci vlastnoručně oz-

dobené vánoční koule odevzdat do připravené krabi-

ce. Tyto ozdoby budou umístěny na vánoční strom na 

náměstí v Přibyslavi. Ozdobíme si náš vánoční strom 
a zároveň pomůžeme tam, kde je to třeba!!!!

* V neděli 1. 12. 2013 U příležitosti „Rozsvícení 
vánočního stromu“  bude předán symbolický šek zá-

stupcům  z O. S. TROJKA.

Více informací o chystané veřejné sbírce naleznete na 

plakátech, přibyslavském webu, kabelové TV a face-

booku – Místní skupina ČČK Přibyslav.

Děkujeme všem, kteří přispějí a pomohou tak zafi -
nancovat dopravu a asistenci dětí, které dojíždějí do 
Havlíčkova Brodu.

Za MS ČČK Přibyslav
Ilona Loužecká

Kristýna Loužecká
e-mail:  mscckpribyslav@seznam.cz

facebook: Místní skupina ČČK Přibyslav

Malé zprávy Aldebaranu
Jak už nadpis napovídá, tento článek nebude nikterak dlouhý a to hned z několika důvodů. Času je málo, událostí 
také mnoho není, tak o čem psát?

Mnoho není… jak se to vezme. Bylo Žižkovo kolečko a Přibyslavské nocturno, ale nemám z našeho oddílu žád-
né podrobnější zprávy. Osobně jsem žádnou z těchto akcí neabsolvoval (bohužel - již kvůli dobrým ohlasům, které 
jsem zaslechl). Den otevřených dveří v DPS byl dobrou příležitostí v klidu posedět, popovídat si a také si vyzkoušet, 
jaké to je zvládnout různý terén na invalidním vozíku, stejně jako takovou osobu doprovázet. 

Schůzky družiny Sokolů pravidelně pokračují každý čtvrtek v 17.30 hodin. Roverská skupina se také schází 
každou středu.

No vidíte, málem jsem se zapomněl zmínit o velké celoodpolední střediskové hře, která proběhla v neděli 20. říj-
na, ale o ní se podrobněji dočtete v příštím čísle Přibyslavského občasníku, stejně jako o mnoha dalších věcech.

Teď už se s vámi loučím, přeji vám všem krásně prožitý podzim a příště na psanou. Karel Březina
vedoucí oddílu

 Účastníci a logo projektu 72 hodin

 Přednáška Diabetes Melitus a Mozková 
příhoda v DPS Přibyslav

 Družina Sokolů
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F O T O R U B R I K A :
Na návštěvě ve Dvorku a v Uhrách

Projekt 72 hodin v Přibyslavi
Ve dnech 10. – 13. 2013 probíhal po celé České republice dobrovolnický projekt 72 hodin – Ruku na to!

Ten je určen všem, kteří chtějí něco pro své okolí udělat, nevyžadují za to peníze a např. neví, kde a jak se 

zapojit. V tom případě se organizace zmiňované akce v daném lokalitě ujme jedinec nebo skupina lidí. Zkrátka 

kdokoli, jenž uzná za pravdivé jedno z hesel 72 hodin: „BRBLAT NESTAČÍ“.

V našem městě si tento úkol vzala na starost Místní skupina Českého červeného kříže pod vedením paní Ilony 

Loužecké.

Činnosti, které by mohli dobrovolníci dělat, byly předem pečlivě konzultovány se zaměstnanci Městského 

úřadu Přibyslav. 

Sobota 12. října byla oním dnem s velkým „D“, kdy vše vypuklo. Příchozí, a bylo jich na třicet, se sešli v 8 hodin 

ráno za Střediskem Pečovatelské služby Přibyslav, kde byli přivítáni paní Loužeckou a panem místostarostou 

Kamarádem. Přítomní dostali propagační šátky nebo placky a byli rozděleni do několika skupin. Každá skupinka 

měla svůj úsek, s tím byl spojený i specifi cký program. A program to byl pestrý: hrabání listí (všude kde se dalo), 

osazování truhlíků pečovatelské služby, čištění kamenných květináčů na náměstí, pomoc s úklidem hřbitova 

a mnoho dalšího. O půl desáté dopoledne čekala na všechny pracovníky svačina a pak zase honem s radostí do 

práce. Polední zvonění věžních zvonů symbolicky ukončilo, troufám si říci, tuto úspěšnou akci. Snad se napřesrok 

sejdeme zase v takovém, nebo raději, ještě ve větším počtu.

Bc. Karel Březina
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Jako již tradičně na úvod, zrekapitulujme si předchozí 
měsíc, tedy měsíc říjen. Ale začnu ještě v září, kdy 
proběhlo velmi zajímavé autorské čtení s panem H. 
Schusterem ve spolupráci s místní organizací SPCCH 
ve velkém zasedacím sále přibyslavské radnice. V týdnu 
od 30. 9. do 6. 10. jste měli možnost využít několika 
výhod plynoucích z každoroční celostátní akce „Týden 
knihoven“, ke které se připojila i naše knihovna. V těchto 
dnech měli noví čtenáři možnost zaregistrovat se na 
rok zdarma a stávajícím čtenářům byly odpouštěny 
upomínky na knihy a časopisy nevrácené v termínu. 
Na celý říjen byla vyhlášena soutěž „Nakresli komiks 
podle své oblíbené knihy“ – její vyhodnocení proběhne 
až začátkem listopadu, proto se výsledky dozvíte až 
v prosincovém čísle. Bohužel, soutěž se nesetkala 
s přílišným ohlasem, proto bude rozhodování o vítězi 
asi poměrně snadné (nebude totiž z koho vybírat). Je to 
ohromná škoda. Alespoň že se komiksový kvíz, doufám, 
líbí a z několika vyluštěných vybereme šťastného vítěze. 
Jména vítězů budou zveřejněna také v prosincovém čísle, 
stejně tak budou vyvěšena na nástěnce v knihovně.

První středu se za námi, jako již tradičně, vypravily 
maminky s dětmi z KVC Harmonie. Z několika nasbíraných 
listů ze stromů jsme vyrobili obrázky – listy po nalepení na 
papír a domalování ruček, nožek a obličejů představují 
roztomilé panáčky. Dílka jsou samozřejmě vystavena 
v dětském oddělení. Na další setkání se těšíme ve středu 
6. listopadu, kdy si vyrobíme z papíru a opět i s pomocí 
listů draka. 

Ve čtvrtek 17. října proběhla na půdě místní ZŠ 
beseda s autorem knih o Kapříku Metlíkovi panem Janem 
Opatřilem mladším, místním rodákem. Dětem představil 

MILÍ PŘÁTELÉ KZM PŘIBYSLAV A NEJEN NÁVŠTĚVNÍCI KNIHOVNY…
svého knižního hrdinu i dobrodružství, která prožívá 
a přečetl jim několik kapitol. Beseda byla pro druháky 
a děti si ji pěkně užily. 

Jak bylo avizováno, velká výstava děl ak. sochaře 
Romana Podrázského skončila v neděli 20. října. 
V poslední možný den, v sobotu, přišlo ještě mnoho 
zájemců o její zhlédnutí. Všem, kteří výstavu od 5. září 
navštívili, děkujeme za návštěvu a moc pěkné záznamy 
do návštěvní knihy.

Stejně jako v říjnu, kdy proběhlo slavnostní zahájení 
30. ročníku přehlídky Divadelní Přibyslav, i v listopadu se 
můžeme společně těšit na další zajímavé divadelní hry. 
Po domácích souborech, souboru ze Žďáru nad Sázavou 
nebo Sázavy nás navštíví například soubor ze Zhoře, 
Havlíčkovy Borové nebo Škrdlovic. Jejich výčet by byl 
mnohem delší, ale vše naleznete na našich plakátech. 
Chtěla bych ještě jednou poděkovat paní učitelce Haně 
Loubkové a jejím žákům za hezký kulturní program, který 
si na zahájení přehlídky připravili. 

Jsme rádi, že vás v listopadu můžeme pozvat i na 
výstavu děl velmi významného malíře a grafi ka pana 
Jana Kudláčka. Tento uznávaný umělec se nejvíce 
věnuje dětské ilustraci a o kvalitě jeho ilustrační tvorby 
svědčí bezesporu i to, že si ho mnoho spisovatelů přímo 
vyžádalo a někteří se nechali jeho obrázky inspirovat 
natolik, že k nim napsali své knihy. Za ilustraci dětských 
knížek byl mnohokrát oceněn doma i v zahraničí 
a zúčastnil se i mnoha domácích a mezinárodních výstav. 
Vernisáž výstavy s názvem „Pocta Janu Kudláčkovi“ 
se uskuteční ve čtvrtek 14. listopadu v kulturním domě. 
Výstava potrvá do 16. prosince. Určitě si ji nenechte ujít. 
Třeba zde naleznete i pěkný  vánoční dárek.

Poslední listopadovou sobotu, 30. 11., jste srdečně 
zváni na Mikulášské odpoledne plné her a soutěží. 
Začínáme ve 14 hodin v kulturním domě. A již zde máme 
1. prosinec a s ním i začátek adventu. V tento den se 
slavnostně na náměstí rozsvítí vánoční strom a to bude 
i tečka za letošní divadelní přehlídkou.

Závěrem tradiční výčet nového čtiva.
Na své si přijdou především pánové, kteří mají rádi 
válečné romány – máme mnoho novinek od Leo 
Kesslera či Helmutha Nowaka. Mnoho fanoušků 
Vlastimila Vondrušky jistě nenechá chladnými jeho 
dílo Přemyslovská epopej IV a své čtenáře si jistě najde 
i Kočár do neznáma od oblíbené autorky Hany Marie 
Körnerové. Z detektivního žánru jmenujme severské 
autory, jako jsou Henning Mankell, Asa Larssonová nebo 
Mons Kallentoft, z českých autorů Věru Fojtovou a její již 
třetí vinařskou krimi nebo Innu Rottovou s knihou Muž, 
který četl. Milovníci poezie ocení knihu od Jiřího Žáčka 
Co oči nevidí. 

I pro děti tu je mnoho nového – vedle knih i komiksový 
časopis Čtyřlístek a časopis pro nejmenší Sluníčko – obě 
periodika vycházejí měsíčně. Pro děti máme novinku 
i v „kufřících“ – v jednom se skrývá velké dětské puzzle 
a v dalších dřevěný vláček i s kolejemi, nádražím, zvířátky 
a jinými doplňky a také s různými druhy záchranářských 
autíček. Kufříky jsou samozřejmě k vypůjčení i domů.

Mějte se krásně a zachovejte nám přízeň. Za všechny 
zaměstnance KZM Přibyslav

Markéta Gögeová
knihovnice

Z archívu městského muzea …
Chraňte před chřipkou sebe, chraňte i ostatní
V zájmu ochrany vlastní i ostatních občanů je nutné, aby byla zachována tato pravidla:

1.  Nemocný člověk patří co nejrychleji do postele. Při včasném léčení se naprostá větši-
na nemocných uzdravuje během tří až čtyř dnů. Při ležení doma je třeba zabránit styku 
s ostatními členy rodiny, hlavně dětmi. Místnost nemocného je třeba častěji větrat. Jeho 
kapesníky se musí vyvařovat, pokud možno za použití desinfekčních prostředků.

2. I lehké onemocnění může být zdrojem nákazy. Ani lehce nemocný nesmí chodit do 
schůzí, divadel, kin apod., ani na návštěvy, zejména tam, kde jsou malé děti. Nezapomeň-
te, že pro malé dítě může být chřipka osudná pro snadný vznik plicních komplikací.

3. Nejnebezpečnějšími šiřiteli nákazy jsou neukáznění a bezohlední lidé, kteří kašlají nebo 
kýchají, zejména v dopravních prostředcích, bez použití kapesníku, kteří chodí do míst, 
kde se v uzavřených prostorách shromažďuje více lidí. Zvlášť nebezpečné je, když ne-
mocný, byť i lehce, jde na návštěvu do nemocnice. Chřipka může v nemocnici znamenat 
osudové zhoršení zdravotního stavu. Proto se návštěvy v době většího výskytu chřipek 
zakazují.

4. Nemocné dítě nesmí být posíláno do školy, mateřské školy nebo jeslí.  Mějte na paměti, 
že jedno nemocné dítě může nakazit desítky ostatních dětí. Dbejte pokynů zdravotnické 
pracovnice. Děti je potřeba soustavně poučovat o základních pravidlech hygieny.

5. Zaměstnanci společného stravování musí mít neustále na mysli jak velkou odpovědnost 
za zdraví strávníků mají. Nemocný člověk nepatří do kuchyně; rozhodně nesmí vydávat 
a roznášet hotová jídla.

6.  V hostincích, jejichž provoz může být omezen, je třeba věnovat mimořádnou pozor-
nost mytí všeho nádobí. (Sklenice pouze pod tekoucí vodou) Vše denně desinfi kovat. 
(chloramin – 20 dkg na 10 l vody)

7. Základní pravidla o mytí rukou platí v době epidemie dvojnásobně.

8. Používejte jen léků, které vám předepíše lékař nebo vydá zdravotnický pracovník. Hor-
ké nápoje – čaj, jsou velmi prospěšné. Prospěšnost alkoholu je jen škodlivá pověra.

9. V době zvýšeného výskytu chřipky nechoďte do zdravotnických zařízení s každou ma-
ličkostí, které mohou počkat.(Dítě trpící nechutenstvím do čekárny s nemocnými chřip-
kou NEPATŘÍ!)

10. Pamatujte, že rozhodujícím článkem v boji proti chřipkové nákaze je zdravotnické 
uvědomění, kázeň a spolupráce každého občana. Jeden neukázněný nemocný může na-
kazit mnoho jiných.

Vydal Výzkumný ústav zdravotnické osvěty Praha – rok 1953
(doslovný text převzatý z osvětového letáčku – redakce PO)

RADY BABIČKY APOLÉNKY,…
KTERAK VYČISTITI BOTKY BEZ DRAHÉHO 
KRÉMU
Udržeti si boty stále čisté toť vizitka každé dámy a dobré 
hospodyně. Jest velikou ostudou, nedonutí-li paní domu 
služebnou o boty pánovi, její i dítek se zodpovědně stara-
ti. Není-li v domě osoba služebná, jest tato práce vhodná 
pro dítka odrostlejší. Nejlépe jest každý týden, v sobotu při 
velkém úklidu, udělati jejich údržbu. 

Nejprve botky hrubým kartáčem zbavíme blátivých 
a jiných nečistot. Pak čistým vlhkým klůckem boty otřeme 
a necháme uschnout. Poté lze boty natříti krémem a po 
chvilce překartáčovat a fl anelovým klůckem doleštit. Jest 
však krém pro některé rodiny dosti fi nančně náročný, 
proto milým hospodyňkám, které i přesto chtějí, aby se 
jejich botky leskly, poradím levnější prostředek. Kterak 
ušetřiti na domácím rozpočtu a býti chválena dvakrát. 
Co jest nutné zakoupiti. V Koloniálu zakup:
– rostlinný tuk Ceres (dnes lze nahradit rostlinným ole-

jem – poz. redakce)
– citrusové plody – citróny – nemusí být prvotřídní kva-

lity, ovšem nesmějí zapáchat 

V hrnci rozpusť tuk, množství dle svého uvážení, odstav 
z ohně a nechej zchladnout. Musí zůstati však tekutý. 
Vymačkej šťávu z citrusů. Vše smíchej v poměru 2 : 1. 
Následně nanes hadříkem na obuv. Počkej pár minut, 
až se vše vsákne. Po té přelešti, jak jsi zvyklá. Zbude-li ti 
roztok, nezoufej. I v tuhém stavu jej lze použíti.  Botky se 
budou lesknout jako nové a pochvala od spokojeného 
mužíčka tě určitě nemine. Redakce PO
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PŘIBYSLAVSKÉ 
KALENDÁRIUM 
Narodili se v měsíci listopadu...

Zemřeli v měsíci listopadu ...

* 8. listopadu 1841 v Přibyslavi

Jan Otto
přibyslavský rodák, významná 
česká osobnost kulturního 
a společenského života, na-
kladatel a knihkupec, iniciátor 
vzniku Ottova slovníku nauč-
ného.

* 14. listopadu 1902 v Přibyslavi

Stanislav Pelikán
voják, letecký mechanik, poz-
ději i pilot. Třebaže byl zku-
šeným letcem i instruktorem, 
přesto zemřel tragicky při 
pádu svého letadla při jednom 
výukovém letu u Vinoře  

* 28. listopadu 1895 v Přibyslavi

Stanislav Hutař
vášnivý fotograf, jeden ze 
zakladatelů Klubu fotografů 
amatérů v Přibyslavi, člen Mu-
zejního spolku v Přibyslavi 

* 30. listopadu 1850 v Hlinsku

MUDr. František Malinský
lékař, významný podnikatel, 
který pozvedl a dovedl k ne-
bývalému rozkvětu brambo-
rářský a škrobárenský průmysl 
v našem regionu, zakladatel 
akciové společnosti Amylon

† 21. listopadu 1971 v Krato-

nohách

profesor ThDr. Jan Filip
přibyslavský rodák, kněz pro-
fesor, spisovatel a esperan-
tista, autor Velkého slovníku 
esperantsko – českého, česko 

– esperantského 

† 25. listopadu 1967 v Praze

Karel Pátek
přibyslavský rodák, význačný 
český fyzik, zabýval se elekt-
roluminiscencí sirníku zineč-
ného. Od roku 1963 byla jeho 
hlavním zájmem problemati-

ka laserů  

Redakce PO

JAN KUDLÁČEK
Malíř a grafi k, narodil se 3. září 1928 v Dolních Dubňanech nedaleko 
Moravského Krumlova. Tato zasněná krajina tří řek byla domovem 
českých básníků Otokara Březiny, Vítězslava Nezvala i Jakuba 
Demla, v nedalekých Ivančicích se narodil Alfons Mucha. Jan 
Kudláček prožívá dětství v rodné vesnici i v Moravském Krumlově, 
po okupaci tohoto města hitlerovskými vojsky však odchází chlapec 
s rodinou do Prahy. Od roku 1945 do roku 1949 studuje na Státní 
grafi cké škole v Praze. Zde jsou jeho učiteli Petr Dilinger, Karel Müller 
a Rudolf Beneš. Později, v letech 1949 až 1950, studuje dějiny umění na 
Karlově univerzitě. Od roku 1950 do roku 1957 studuje na Akademii výtvarných 
umění v Praze u prof. Vlastimila Rady a absolvuje u prof. Vratislava Nechleby.

Zabývá se malbou, grafi kou a užitou grafi kou, těžiště jeho práce však spočívá v ilustraci, především v ilustraci dětských 
knih. Za ně byl také mnohokrát oceněn doma i v zahraničí. Zúčastnil se desítek domácích i zahraničních výstav.

Jan Kudláček se k ilustraci dostal mnohem později než jeho vrstevníci. První kniha s jeho ilustracemi vyšla až 
v roce 1964. Poté však následovala již souvislá řada knižních titulů, které vycházely u nás i v zahraničí a autorovi 
přinesly nejedno uznání. Shodou okolností byly Kudláčkovi zadávány dětské knížky, v nichž hraje hlavní úlohu 
vodní živel (Preussler: Vodníček, 1971, Storm: Dešťová víla, 1972, Říha: Jak vodníci udobřili sumce, 1974). 
K řešení tohoto úkolu přispěl malíři i často opakovaný dlouhodobý pobyt u Horusického rybníka v jižních 
Čechách, kde mu klid této krajiny pomáhal k rozvíjení fantazie. 

O kvalitě jeho ilustrační tvorby svědčí i fakt, že si ho mnozí spisovatelé přímo vyžadovali a dokonce i několik 
spisovatelů se natolik nechalo inspirovat jeho obrázky, že k nim napsali své knihy. Patří k ilustrátorům, kteří 
výrazně poznamenali světovou ilustraci pro děti.

Ceny a uznání:

1967
E. Claudius: Když se ryby pásly na nebi.
Kniha zařazena mezi nejkrásnější knihy roku.
Cena nakladatelství Albatros.

1971
Bronzová medaile na knižním veletrhu v Lipsku za knihu Petruška.
Čestné uznání na knižním veletrhu v Lipsku v soutěži o nejkrásnější knihu za publikaci: E. Claudius: Když se ryby 
pásly na nebi.
Zlatá plaketa na Bienále ilustrací Bratislava za ilustrace ke knize Petruška.

1972
Premio grafi co „Fiera di Bologna“ za knihu T. Storma: Die Regentrude

1974
Čestné uznání ministerstva kultury ČSR za ilustrace ke knize B. Říhy: Nový Gulliver
B. Říha: Nový Gulliver. Kniha zařazena mezi Nejkrásnější knihy roku.

1976
Cena Grand prix des treize v Paříži za knihu M. Lukešová – J. Kudláček: Holčička a déšť
Cena premio europeo v Padově za ilustrace ke knize Holčička a déšť.
B. Říha: Jak vodníci udobřili sumce. Kniha zařazena mezi Nejkrásnější knihy roku.
M. Lukešová – J. Kudláček: Holčička a déšť. Kniha zařazena mezi Nejkrásnější knihy roku.
Čestné uznání ministerstva kultury ČSR za ilustrace ke knize Holčička a déšť a Jak vodníci udobřili sumce.

1977
F. Nechvátal: V mámině náručí. Kniha zařazena mezi Nejkrásnější knihy roku.
Čestné uznání ministerstva kultury ČSR za ilustrace ke knize F. Nechvátal: V mámině náručí.

1978
Zapsán na čestnou listinu mezinárodní ceny Diplom H. Ch. Andersena.
V. Čtvrtek: Nezbedné pověsti. Kniha zařazena mezi Nejkrásnější knihy roku.
J. Šrámková: Bílá stužka ve vlasech. Kniha zařazena mezi Nejkrásnější knihy roku.
M. Lukešová – J. Kudláček: Bílá zima. Kniha zařazena mezi Nejkrásnější knihy roku.
Čestná uznání ministerstva kultury ČSR za ilustrace.

1979
Diplom na mezinárodní výběrové výstavě ilustrací v Tokiu.
Cena ministerstva kultury ČSR za ilustrace ke knize M. Lukešová – B. Říha: Velká obrázková knížka o zvířatech, 
kniha zařazena mezi Nejkrásnější knihy roku.

1981
J. Kotouč: Pohádky a legendy o vodách. Kniha zařazena mezi Nejkrásnější knihy roku.
Cena ministerstva kultury ČSR nakladatelství Artia za mimořádnou úroveň knihy Pohádky a legendy o vodách.

1984
Cena Národní galerie v Praze za výtvarné návrhy k animovanému loutkovému fi lmu Železné boty na XXIV. 
celostátním festivalu fi lmů pro děti v Gottwaldově.
Cena Marie Majerové za ilustrační dílo.

1989
Cena Paví péro, Opava

Čerpáno z textu:  Františka Holešovského, Blanky Stehlíkové – katalogy k výstavám
redakce PO
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V silničním 
provozu musíte 
být vidět

KRAJ VYSOČINA – Policisté v Kraji Vysočina 
se v nastávajícím podzimním období setkávají 
stále více s chodci a cyklisty, kteří se pohybují 
v silničním provozu za snížené viditelnosti ne-
dostatečně osvětleni. 

Účastníci silničního provozu si musí uvědomit, že chodec 

nebo cyklista oblečený v tmavém oděvu, není za ranního 

šera před nadcházející zimou v silničním provozu vidět. 

Pokud je člověk oblečen do tmavého oblečení, pak jej 

řidič přijíždějícího vozidla uvidí na vzdálenost 18 metrů. 

V bílém oblečení je viditelný již na vzdálenost 55 metrů. 

Pokud si chodec nebo cyklista na sebe obleče oděv s re-

fl exními prvky, pak jej řidič uvidí před svým vozidlem již 

na vzdálenost 200 metrů. Zde již má řidič dostatek času 

na chodce nebo cyklistu reagovat.

Zejména cyklisté si neuvědomují, že za snížené vi-

ditelnosti musí mít jízdní kolo vybavené stanoveným 

osvětlením. Vpředu musí mít bicykl osvětlení bílé barvy. 

Pokud je komunikace dostatečně osvětlena pouličním 

osvětlením, pak může tato svítilna svítit přerušovaně. 

Vzadu musí být jízdní kolo vybaveno světlem červené 

barvy, které může svítit i přerušovaně. Při svých cestách 

na osvětlení jízdního kola cyklisté rádi zapomínají. Neu-

vědomují si, že se v podzimních dnech brzy stmívá a ze 

svých výletů na kole se již vrací za tmy. Bohužel je není na 

komunikacích vidět. Výborným doplňkem pro jízdu na 

kole je refl exní vesta. Pokud si ji cyklista obleče, je pro ři-

diče motorových vozidel velmi dobře viditelný a přispěje 

tím ke své vlastní bezpečnosti v silničním provozu.

K dalším problémům v dopravě dochází zejména 

v době tzv. „Dušiček“. V souvislosti s památkou zesnu-

lých upozorňujeme všechny účastníky silničního provo-

zu, aby jezdili opatrně, zbytečně nespěchali, na cestu se 

vydávali odpočatí. Pamatujte, že je tu již podzim a proto 

mohou být silnice pokryté mokrým listím, popřípadě na-

mrzlé. Po ránu bývají časté mlhy. 

Doprava ale není jediným problémem „Dušiček“. 

Hřbitovy a parkoviště blízko hřbitovů začnou navštěvo-

vat i lidé, kteří sem přijdou úplně za jiným účelem. Ten 

bude jen jediný a to něco získat - ukrást. Majitelé vozidel 

často spoléhají na to, že se vzdálí od auta jen na chvíli, a to 

se přece nemůže nic stát. Na vloupání do vozidla a jeho 

prohledání ale stačí zloději jen pár minut. Proto veškeré 

mobily, fotoaparáty, kabelky, peněženky, oblečení nebo 

jiné cennosti nenechávejte na sedadlech, popřípadě ani 

v zavazadlovém prostoru. Nejen že se vám ztratí věci 

z automobilu, ale dojde ještě k jeho poškození. 

Bohužel Vaše věci nejsou v bezpečí ani tehdy, pokud 

si je vezmete sebou na hřbitov. V okamžiku, kdy svoji 

kabelku nebo jinou cennost byť jen na chvíli odložíte na 

okraj hrobu a jdete, např. pro vodu do vázy, odnést sta-

rou výzdobu do kontejneru nebo zapálit svíčku, stává se 

Váš majetek velmi snadným cílem pro zloděje. Není pro-

to od věci všímat si svého okolí a zejména podezřelých 

osob. Pokud i přes veškerá preventivní opatření dojde 

ke krádeži věcí, je dobré okamžitě vše nahlásit policii. 

V případě vykradení vozidla na nic nesahejte a vyčkejte 

na příjezd policejní hlídky. 
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

Samotní dobrovolníci vyprávějí…
Vždy se snažím všem čtenářům představit aktuální dění 
v našem dobrovolnickém centru, popsat události, kterých 
jsme se zúčastnili, nebo které se chystají, ukázat aktivity, 
na kterých se dobrovolníci podílejí. Ale tentokrát byli 
osloveni přímo samotní dobrovolníci s žádostí o krátký 
příspěvek, který se vztahuje k jejich dobrovolnické 
činnosti. Zaměřila jsem se na naše sdružení FOKUS 
Vysočina, konkrétně na středisko v Havlíčkově Brodě, 
kde se dobrovolníci věnují velice rozmanitým činnostem 
s klienty organizace, lidmi s duševním onemocněním. 
Vyplňují volný čas prostřednictvím individuálních schůzek, 
organizují skupinové aktivity, fotografují, organizačně 
zajišťují nárazové akce a mnoho dalšího. Přečtěte si, co 
o tom říkají přímo někteří z dobrovolníků:

Dobrovolnice Lenka vypráví o vzniku skupinového 
kroužku, tzv. Dílničky:
„Do FOKUSu Vysočina v Havlíčkově Brodě docházím 
od března letošního roku. Zpočátku to vypadalo, že 
půjde o jednu klientku, se kterou se budeme jednou 
týdně scházet a trávit tak volný čas různými činnostmi. 
Nakonec však vše dopadlo trochu jinak. Časem se 
k nám přidala další klientka a vznikl výtvarný kroužek, 
který má v současné době 4 členy. Jsem ráda, že je o něj 
zájem, a vždy mě potěší, když slyším: „Dneska mě to 
bavilo“. V kroužku zkoušíme vyrábět různé věci. Začali 
jsme s jarní dekorací – motýlci z korálků a barevného 
papíru. Dále jsme vyráběli květiny z korálků, olepovali 
sklenice natřenými lékařskými špachtlemi a dozdobili 
květinami. Výrobky se povedly a vypadaly velmi hezky. 
Jindy jsme si zase vybrali z časopisů na vyšívání nějaké 
vzory a obrázky, které si děvčata zkoušela vyšít. Někdy 
hrajeme třeba jen karty, u kterých se také moc pobavíme. 
Vyzkoušeli jsme i kreslení barvami na sklo a vytvořili 
pěkný malovaný svícen. Mezi naše další plány patří i to, 
že si vyzdobíme trička barvami na textil nebo savovou 
technikou. Nyní jsme se zapojili do výroby rozvrhů pro 
děti. Všichni členové kroužku jsou moc šikovní. Když nás 
už nic nenapadá, přinesu knížky nebo pracovní sešity, ze 
kterých si společně vybíráme, co bychom mohli na příští 
schůzce dělat. Doufám, že nás nápady neopustí.“ 

Dobrovolnice Jana asistuje:
„Dobrovolnictví se věnuji zhruba půl roku. Jedním 
z důvodů bylo vyplnit můj volný čas v dopoledních 
hodinách, důležitým a hlavním motivem je pro mě 
pomoci a udělat druhému radost. Začala jsem proto 
navštěvovat Domov pro seniory Reynkova v Havlíčkově 
Brodě a jednou týdně jsem také docházela na středisko 
FOKUSu, kde jsem podporovala v úklidu klientku, 
která zde pracuje na poloviční úvazek jako uklízečka. 
Doufám, že jsem jí pomohla při její práci a mnohdy také 
při řešení jejích trablů a starostí, třeba už jen tím, že jsem 
ji vyslechla.“

Dobrovolnice Jitka o své rozmanité činnosti s klienty:
„Už to bude pomalu rok, co jsem se stala dobrovolníkem. 
Neřekla bych, že to byla náhoda, ale pravděpodobně 
můj splněný sen o tom pomáhat lidem. Vždy jsem v sobě 
nosila ten pocit, to cítění, zapojit se tam, kde  to nějakým 
způsobem potřebují. Ve chvíli, kdy se mé dospělé děti 
osamostatnily a odstěhovaly, jsem věděla, že právě teď 
nastala ta pravá chvíle začít. Je úžasné, když si uvědomíte, 
že nejen Vy pomáháte těm, kteří to potřebují, ale zároveň 
pomáháte i sobě. Alespoň u mne to tak funguje. Moji 
klienti, se  kterými trávím část svého volného času, mne 
naprosto nabíjí energií. V současné době spolupracuji 
s jedním klientem, mužem, se kterým je velká legrace. 
Chodíme plavat, do sauny, pak si posedíme u kávičky 
a popovídáme si. Z takové schůzky odchází spokojen 
klient i já… Nikdy bych se sama nedokopala k tomu, 
abych šla plavat do bazénu. A to je to krásné – ne 

Dobrovolnické centrum v regionu Havlíčkův Brod 
a Chotěboř,FOKUS Vysočina

povinnost, ale spokojenost nás obou. Druhá klientka, 
se  kterou se scházím, je žena s dítětem. Věnujeme se 
převážně tomu, jak vést domácnost, co a jak vařit, jak 
nejlépe nakupovat a kde, prostě takový normální život 
jako v rodině, když jsem toto vše učila svou dceru. No 
a hraní si s dcerkou klientky, to už je takový bonbonek, 
kdy se vracím do doby,  kdy mé děti byly ve školkovském 
věku a náramně si to užíváme…. obě.“

Děkuji všem dobrovolníkům, kteří se se čtenáři podělili 
o svůj příběh! Pro více informací navštivte naše webové 
stránky nebo facebook dobrovolnického centra 
(www.fokusvysocina.cz, dobrovolnictví + příslušný region).
Za dobrovolnické centrum,

Bc. Michaela Miřátská, DiS.
koordinátorka dobrovolníků

 Individuální kontakt dobrovolníka s klientem, 
výpomoc v rodině

 Společný kroužek pod vedením dobrovolníka

 Asistence dobrovolníka
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 Slavnostní zahájení festivalu amatérských divadelních souborů – Divadelní Přibyslav 2013

 Beseda pro ZŠ KVC Harmonie v knihovně

 Beseda s p. Schusterem
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MUŽI hod oštěpem vrh koulí hod granátem
Příjmení Jméno výkon 

(m)
body výkon 

(m)
body výkon 

(m)
body součet 

bodů
celkově 
body

pořadí

Beránek Michal 38,00 100,00 11,05 100,00 53,88 89,87 289,87 100,00 1

Jaroš Milan 37,36 98,32 9,26 83,80 59,95 100,00 282,12 97,32 2

Meloun Jakub 29,61 77,92 9,41 85,16 44,26 73,83 236,91 81,73 3

Plachta Marek 28,89 76,03 9,47 85,70 41,74 69,62 231,35 79,81 4

Šrámek Roman 22,86 60,16 9,62 87,06 45,10 75,23 222,45 76,74 5

Holcman František 28,49 74,97 9,04 81,81 37,88 63,19 219,97 75,88 6

Háněl Tomáš 24,45 64,34 8,29 75,02 47,05 78,48 217,85 75,15 7

Kasal Matěj 19,26 50,68 10,57 95,66 40,76 67,99 214,33 73,94 8

Loužecký st. Petr 26,29 69,18 8,93 80,81 36,84 61,45 211,45 72,95 9

Kasal Roman 18,72 49,26 9,8 88,69 40,53 67,61 205,56 70,91 10

Moštěk Josef 19,86 52,26 8,56 77,47 31,41 52,39 182,12 62,83 11

Vábek Jaroslav 22,56 59,37 7,19 65,07 31,86 53,14 177,58 61,26 12

Matějka Zdeněk 12,75 33,55 6,78 61,36 20,18 33,66 128,57 44,35 13

Matějka Luboš 12,92 34,00 5,97 54,03 16,54 27,59 115,62 39,89 14

ŽENY hod oštěpem vrh koulí hod granátem
Příjmení Jméno výkon 

(m)
body výkon 

(m)
body výkon 

(m)
body součet 

bodů
celkově 
body

pořadí

Nečasová Hana 21,02 100,00 8,73 100,00 36,93 100,00 300,00 100,00 1

Šubrtová Lucie 15,29 72,74 6,34 72,62 23,37 63,28 208,65 69,55 2

Moravcová Gabriela 12,93 61,51 6,1 69,87 24,90 67,42 198,81 66,27 3

Habichová Žaneta 12,00 57,09 6,30 72,16 23,51 63,66 192,91 64,30 4

Sedláková Lenka 12,47 59,32 7,65 87,63 15,62 42,30 189,25 63,08 5

Šubrtová Eliška 8,09 38,49 3,51 40,21 12,56 34,01 112,70 37,57 6

PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2013 
– VRHAČSKÝ TROJBOJ VÝSLEDKY

10. disciplina
DVANÁCTIBOJ JUNIOR: VRHAČSKÝ TROJBOJ 
13. 10. 2013
Této discipliny se zúčastnilo 22 závodníků. Disciplina se skládala ze 3 částí – hod kriketovým 

míčkem, hod oštěpem a vrh koulí (nejmladší děti a dívky mladší házeli pétanque koulí).

Ve svých kategoriích stylem start – cíl vyhráli: Apolena Kasalová, Jakub Kasal a Matyáš Vopršal, 

který by se neztratil ani v kategorii mladších chlapců. 

    K. Loužecká
VÝSLEDKY:
KATEGORIE: NEJMLADŠÍ DĚTI 

Poř. Příjmení Jméno Roč. HOD  
KRIKET.
MÍČKEM

Poř. HOD 
OŠTĚPEM

Poř. VRH 
KOULÍ

Poř. Body

    1. Vopršal Matyáš 2007 17,35 m   1. 12,97 m   1.   8,19 m   1.   3
    2. Vojkůvka Tomáš 2008   7,85 m   2.   5,32 m   2.   2,80 m   4.   8
    3. Loužecká Amálie 2008   4,98 m   3.   4,29 m   3.   3,00 m   3.   9
    4. Havlíčková Denisa 2009   4,30 m   4.   3,10 m   4.   3,37 m   2. 10
    5. Pospíchalová Kristýna 2010   1,60 m   5.   1,66 m   5.   1,76 m   5. 15

KATEGORIE:  DÍVKY – MLADŠÍ
Poř. Příjmení Jméno Roč. HOD  

KRIKET.
MÍČKEM

Poř. HOD 
OŠTĚPEM

Poř. VRH 
KOULÍ

Poř. Body

    1. Kasalová Apolena 2002 21,83 m   1. 12,86 m   1. 13,37 m   1.   3
    2. Čeloudová Pavla 2002 18,70 m   3.   7,03 m   6. 13,27 m   2. 11
    3. Fikarová Anna 2002 19,72 m   2.   6,89 m   7. 12,57 m   3. 12
    4. Stehlíková Natálie 2002 15,83 m   5.   8,26 m   4. 11,26 m   4. 13
    5. Havlíčková Tereza 2003 17,80 m   4.   8,11 m   5.   9,29 m   5. 14
    6. Loužecká Terezie 2003 13,20 m   6.   8,64 m   3.   7,95 m   6. 15
    7. Loužecká Viktorie 2003 12,10 m   7. 10,86 m   2.   7,20 m   7. 16
    8. Pospíchalová Eva 2006   7,63 m   8.   5,05 m   8.   3,93 m   9. 25
    9. Pospíchalová Adéla 2005   6,77 m   9.   4,55 m   9.   5,23 m   8. 26

KATEGORIE: DÍVKY – STARŠÍ
Poř. Příjmení Jméno Roč. HOD  

KRIKET.
MÍČKEM

Poř. HOD 
OŠTĚPEM

Poř. VRH 
KOULÍ

Poř. Body

    1. Čeloudová Nela 2000 26,17 m   1. 14,45 m   2. 14,90 m   1.   4
    2. Körberová Aneta 2001 22,44 m   2. 17,12 m   1.   9,95 m   2.   5
    3. Havlíčková Marta 2001 15,10 m   3.   8,97 m   3.   8,98 m   3.   9

KATEGORIE: CHLAPCI – MLADŠÍ
Poř. Příjmení Jméno Roč. HOD  

KRIKET.
MÍČKEM

Poř. HOD 
OŠTĚPEM

Poř. VRH 
KOULÍ

Poř. Body

    1. Pospíchal Aleš 2004 19,22 m   1. 11,83 m   2.   3,99 m   1.   4
    2. Havlíček Marek 2004 17,03 m   2. 15,01 m   1.   3,50 m   2.   5
    3. Havlíček Radek 2006 15,60 m   3.   5,23 m   3.   2,67 m   3.   9

KATEGORIE: CHLAPCI – STARŠÍ
Poř. Příjmení Jméno Roč. HOD  

KRIKET.
MÍČKEM

Poř. HOD 
OŠTĚPEM

Poř. VRH 
KOULÍ

Poř. Body

    1. Kasal Jakub 1998 52,00 m   1. 29,66 m   1. 10,74 m   1.   3
    2. Kasal Prokop 2001 27,46 m   2. 18,10 m   3.   7,01 m   2.   7
    3. Loužecký Richard 2001 22,86 m   3. 19,72 m   2.   6,69 m   3.   8

Těšíme se na vás při další disciplině, kterou bude Orientační běh (11. 10., prezentace bude 
probíhat od 9.30 hod., start v 10.00 hod). Sraz závodníků za mostem přes řeku Sázavu 
u čističky (směr Šlapanov). Těšíme se na Vás!

P. Loužecký ml.
      Dvanáctiboj junior – vrhačský trojboj – pohled na závodiště
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PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2013 – CELKOVÉ VÝSLEDKY PO DESETI DISCIPLINÁCH
MUŽI Kuželky Míčový víceboj Silový trojboj Přespolní běh Běh do vrchu Cyklistika Kol. brusle Plavání Brzkovák časovka 

do vrchu
Vrhačský 

trojboj
Celkově

Příjmení Jméno body pořadí 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 73,94 8 750,35 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 72,95 10 713,22 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 79,81 4 659,39 3

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 61,26 12 619,56 4

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 0,00 0 577,29 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 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 62,83 11 493,46 7

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 75,15 7 472,33 8

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 0,00 0 403,67 9

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 76,74 5 370,39 10

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 0,00 0 363,26 11

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 0,00 0 347,61 12

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 0,00 0 344,60 13

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 0,00 0 322,82 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 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 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 0,00 0 229,71 17

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 72,95 9 228,22 18

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 0,00 0 194,91 19

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 44,35 13 173,77 20

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 0,00 0 159,04 21

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 0,00 0 156,84 22

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 39,89 14 144,45 23

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 0,00 0 140,66 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 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 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 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 0,00 0 100,00 28

Beránek Michal 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 100,00 29

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 0,00 0 99,85 30

Jaroš Milan 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 97,32 2 97,32 31

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 0,00 0 94,59 32

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 0,00 0 91,16 33

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 0,00 0 90,57 34

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 0,00 0 86,26 35

Meloun Jakub 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 81,73 3 81,73 36

Holcman František 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 75,88 6 75,88 37

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 0,00 0 73,03 38

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 0,00 0 69,66 39

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 0,00 0 59,55 40

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 0,00 0 57,45 41

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 0,00 0 48,31 42

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

Vrhačský 
trojboj

Celkově

Příjmení Jméno body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí
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 64,30 4 779,09 1

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 0,00 0 757,34 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 37,57 6 643,32 3

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 63,08 5 633,05 4

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 69,55 2 620,50 5

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 0,00 0 581,57 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 66,27 3 539,08 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 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 0,00 0 200,00 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 0,00 0 138,14 10

Nečasová Hana 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 100,00 11

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 0,00 0 98,72 12

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 0,00 0 92,31 13

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 0,00 0 89,29 14

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 0,00 0 86,06 15

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 0,00 0 80,77 16

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 0,00 0 75,64 17

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 0,00 0 66,67 18

Dvojice Kuželky Mí-
čový 

víceboj

Silový 
trojboj

Přesp. 
běh

Běh do 
vrchu

Cyklis-
tika

Brusle Plavání Brzko 
vák

Vrh. 
trojboj

Body 
celkem

Pořadí

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

Šubrtovi 0,00 0,00 0,0 169,10 154,88 185,69 0,00 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 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 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 0,00 168,38 5

Kvardovi 156,39 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156,39 6
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Florbal 2013/2014
Skončilo léto a je tu opět ligová sezóna našich mladých fl orbalis-
tů. V klubu došlo k několika změnám.  Rozšířil se počet trenérů 
a dvě nejmladší kategorie, přípravka a elévové, byly přihlášeny 
do ofi ciální ligové soutěže, včetně pořádání domácích turnajů.

Přípravka
Nejmladší kategorie – přípravka (roč. 2005 a ml.) navazuje 
na předchozí sezónu, přesto se odehrálo několik změn. Do-
šlo k obměně několika hráčů, ale hlavně ke vzniku již ofi ciální 
soutěže pod hlavičkou ČFbU – Liga Vysočiny přípravek. První 
turnaj Ligy Vysočiny se odehrál 20. 10. 2013 v Jihlavě. Zúčast-
nila se ho družstva FBŠ Jihlava, Hippos Žďár nad Sázavou, Hra-
ničář Malonty, Snipers Třebíč, Spartak Pelhřimov a SK Juvenis 
Přibyslav. Ačkoliv šlo o souboje nejmladších hráčů, byly k vidění 
velmi napínavé a zajímavé zápasy. Naši hráči se v silné konku-
renci neztratili, pro některé se jednalo o zápasovou premiéru, 
jen nás trápila koncovka – bez gólů se vyhrávat nedá! Je tedy co 
zlepšovat. Za snahu a celkový herní projev mají naši fl orbalisté 
pochvalu. Celkové páté místo není špatné jako soutěžní premi-
éra – víme, že umíme hrát vyrovnané zápasy se všemi družstvy 
v soutěži, i když to ne vždy končí výhrou, říká trenér Bohuslav 
Loubek.

Elévové
Druhá nejmladší kategorie – elévové (roč. 2003 a 2004) již ab-
solvovala dva ligové turnaje. K prvnímu zajížděla do Bystřice 
nad Pernštejnem. Soupeři byly týmy Hippos Žďár nad Sázavou, 
PSKC Okříšky, ASK Bystřice žlutí, ASK Bystřice fi aloví. Po velmi 
vyrovnaných zápasech se naše družstvo umístilo na pěkném 
třetím místě. Na druhý turnaj museli naši elévové zajíždět až 
do vzdálených Moravských Budějovic, konečné pořadí bylo: 
1. Spartak Pelhřimov, 2. SK JeMobu, 3. PSKC Okříšky, 4. SK Ju-
venis Přibyslav, 5. FBŠ Jihlava žlutí, 6. FBŠ Jihlava zelení. Jak po-
znamenal trenér Slavomír Kara: „Zatím jsme dosáhli slušných 
výsledků, ale je ještě hodně co zlepšovat.“

Mladší žáci
Podobně jako elévové, absolvovali mladší žáci v této sezóně již 
dva ligové turnaje. V tom prvním, který se uskutečnil 6. října 
v domácí sportovní hale v Přibyslavi, přivítali týmy Hippos Žďár 
nad Sázavou zelení, Hippos Žďár nad Sázavou oranžoví a Orel 
Kněžice. Hrála se základní tabulka každý s každým a poté fi nále 
a zápas o třetí místo. Našemu týmu se zadařilo, a i když ve fi nále 
naši nestačili Hipposu, skončili na velmi pěkném druhém místě. 
Dne 19. října zajížděli mladší žáci na druhý turnaj do Kněžic. Díky 
velké vyrovnanosti týmů skončili naši nakonec až na 4 .místě, i 
když konečného vítěze z Jemnice v duelu porazili. Jedna z příčin 
byla v nedisciplinovanosti některých našich hráčů, když například 
v klíčovém utkání s JeMoBu byl Kryštof 3x vyloučen za nesportov-
ní chování, čímž umožnil soupeři otočit výsledek zápasu, a náš 
tým tak přišel o první místo v celkovém pořadí, uvedl trenér Fran-
tišek Kvarda. Konečné pořadí: 1. Jemnice  9 b., 2.-3. Pelhřimov 
a JeMoBu oba 7 b, 4. SK Juvenis 6 b, 5. Kněžice 0 b.

Starší žáci
Velká očekávání, že se budou starší žáci pohybovat v horní části 
ligové tabulky, se zatím nenaplňují.
V prvních dvou turnajích odešli naši naprázdno bez zisku bodů. 
Vynahradili si to až ve třetím turnaji v Pelhřimově, kde porazili 
domácí Spartak a poté i tým Jaroměřic a konečně se posunuli 
v tabulce alespoň na osmé místo. Jak uvedl trenér Svatopluk 
Klusáček, postupně se kluci zlepšují.

Pozvánka na nejbližší domácí turnaje 
v Přibyslavi:
10. listopadu 2013 elévové
21. prosince 2013 přípravka
22. prosince 2013 mladší žáci
Turnaje probíhají ve Sportovní hale Přibyslav od 9.oo do 13.oo 
hod. Všechny fanoušky fl orbalu srdečně zvou pořadatelé.

Veškeré informace, komentáře k utkáním, statistiky, fotografi e 
najdete na: www.skjuvenispribyslav.cz a www.cfbu.cz 
Kontaktní osoba: Bohuslav Loubek – telefon: 777 093 199

Za SK Juvenis Přibyslav Lubomír Ledvinka

1

2 3

 1 – přípravka; 2 – mladší žáci;  3 – v akci



Str. 19LISTOPAD 2013 Osobní / Inzerce

PRODÁM DVOJHROB
D – I. – 9,10 – PŘIBYSLAV

Cena dohodou
tel. 607 502 540

P R O D Á M
byt 2 + 1 (58 m2) v Přibyslavi

Byt je půdní vestavba. 
K bytu patří dřevník a 

společný dvůr.
Cena dohodou

bližší info na tel. 605 132 304

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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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.

Prodej 
katalogu 

v KZM Přibyslav
Cena 100 kč
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listopad 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. listopadu 2013 Burza knih – nákup až se 100 % slevou Kurfürstův dům KZM Přibyslav- 
od 1. listopadu 2013 Svoz bioodpadu dle rozpisu město Přibyslav- 
 1. listopadu 2013 v 19.00 h. DP – Podhorský penzion/divadlo 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- 
3. listopadu 2013 v 9.00 h. Dvanáctiboj – střelba ze vzduchovky Sokolovna SZM Přibyslav - 
3. listopadu 2013 v 15.30 h. Country tance – 4. lekce/ pro přihlášené Kulturní dům KZM Přibyslav- 
4. listopadu 2013 Vetešárna – zahájení sběru drobností budova ZŠ 8. A ZŠ Přibyslav  - 
5. listopadu 2013 Sběr tříděného odpadu Mateřská škola MŠ Přibyslav- 
6. listopadu 2013 v 8.30 h. V knihovně si můžeme i hrát Kurfürstův dům KVC Harmonie, KZMP- 
7. listopadu 2013 v 17.00 h. Kondiční cvičení/pro přihlášené Kulturní dům KZM Přibyslav- 
8. listopadu 2013 v 19.00 h. DP - Charleyova teta/divadlo Kulturní dům JenTak Havl. Borová, KZMP- 
9. listopadu 2013 v 19.00 h. DP – Hrobka s vyhlídkou/divadlo Kulturní dům Zmatkaři Dobronín, KZMP- 
9. listopadu 2013 v 19.30 h. Utínground Kulturní dům Utín obec Utín- 
10. listopadu 2013 v 9.00 h. Florbal – elévové Sportovní hala SK Juvenis, SZM Přibyslav - 
10. listopadu 2013 v 9.30 h. Dvanáctiboj Junior – orientační běh sraz u čističky odp.vod ZSM Přibyslav- 
10. listopadu 2013 v 15.00 h. Svatomartinská jízda parket v Dobré KVC Harmonie, ČČK Přibyslav- 
10. listopadu 2013 v 15.00 h. Slavnostní zahájení veřejné sbírky parket v Dobré KVC Harmonie, ČČK Přibyslav- 
10. listopadu 2013 v 15.30 h. Country tance – 5. lekce/ pro přihlášené Kulturní dům KZM Přibyslav- 
12. listopadu 2013 v 16.00 h. Burza středních škol a odborných učilišť Městská radnice  ZŠ Přibyslav, město Přibyslav- 
14. listopadu 2013 v 10.00 h. Pocta Janu Kudláčkovy/zahájení výstavy Kulturní dům KZM Přibyslav- 
14. listopadu 2013 ve 14.00 h. Posezení s harmonikou u Kubínů restaurace u Kubínů SPCCH ČR ZO Přibyslav- 
14. listopadu 2013 v 17.00 h. Kondiční cvičení/pro přihlášené Kulturní dům KZM Přibyslav   - 
15. listopadu 2013 v 19.00 h. DP – Přes přísný zákaz dotýká se sněhu/divadlo Kulturní dům Havlíček Škrdlovice, KZMP- 
16. listopadu 2013 v 19.00 h. DP – Vzpomínáme/divadlo Kulturní dům  Jiří Poděbradský Polná, KZMP- 
17. listopadu 2013 v 18.00 h. Tradiční setkání u sochy sv. Václava Bechyňovo náměstí MS ODS Přibyslav- 
21. listopadu 2013 v 16.00 h. Koncert žáků ZUŠ Kulturní dům ZUŠ, KZM Přibyslav- 
21. listopadu 2013 v 17.00 h. Kondiční cvičení/pro přihlášené Kulturní dům KZM Přibyslav- 
22. listopadu 2013 Vetešárna – ukončení sběru drobností  budova ZŠ 8. A ZŠ Přibyslav- 
23. listopadu 2013 v 15.00 h. Vítání zimy v Utíně Kulturní dům Utín SDH Utín, KZM Přibyslav- 
23. listopadu 2013 v 19.30 h. Pátrání po Sugar Manovi/fi lm;Loop Station/kon. Kulturní dům FK, KZM Přibyslav- 
24. listopadu 2013 v15.30 h. Country tance – 6. lekce/ pro přihlášené Kulturní dům KZM Přibyslav- 
25. listopadu 2013 Vetešárna – zahájení prodeje budova ZŠ  ZŠ Přibyslav- 
26. listopadu 2013 Vetešárna – pokračování prodeje budova ZŠ  ZŠ Přibyslav - 
27. listopadu 2013 v 16.00 h. Postavení mimo hru/fi lm, beseda budova ZŠ ZŠ Přibyslav- 
27. listopadu 2013 Vetešárna – ukončení prodeje budova ZŠ  ZŠ Přibyslav- 
28. listopadu 2013 v 17.00 h. Kondiční cvičení/pro přihlášené Kulturní dům KZM Přibyslav- 
30. listopadu 2013 ve 13.00 h. Vánoční výstava Starý špitál KVC Harmonie Přibyslav- 
30. listopadu 2013 ve 13.00 h. K Ježíškovi do Betléma/výstava Římskokat. fara Římskokat. farnost Přibyslav- 
30. listopadu 2013 ve 14.00 h. DP – Mikulášské odpoledne Kulturní dům Přibysl.pimprlata, KZMP- 
1. prosince 2013 v 9.00 h. K Ježíškovi do Betléma/výstava Římskokat. fara Římskokat. farnost Přibyslav- 
1. prosince 2013 v 15.30 h. Country tance – 7. lekce/ pro přihlášené Kulturní dům KZM Přibyslav- 
1. prosince 2013 v 17.00 h. DP- Rozsvícení vánočního stromu Bechyňovo náměstí město Přibyslav a další- 
5. prosince 2013 v 17.00 h. Tradiční Přibyslavské peklo radniční  sklepy Junák a město Přibyslav, KZMP- 

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS V PROSINCI:
Tradiční PEKLO, Dvanáctiboj, 

Dvanáctiboj – Junior, Adventní koncert 

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


