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Ohlédnutí za událostmi ve městě
Základní škola Přibyslav
Zastupitelstvo města Přibyslav na 27. veřejném zasedání dne 30. 10. 2013 rozhodlo 

o rychlém dokončení dostavby a modernizaci základní školy. Zároveň rozhodlo i o fi -

nancování dalších etap výstavby. Jedná se o jedno z nejvýznamnějších rozhodnutí 

v novodobé historii města. Slíbili jsme v roce 2010 občanům a voličům jako prioritu 

rekonstrukci školy. Děkuji nám jedenácti z přítomných zastupitelů, že svůj slib splní-

me ještě v tomto volebním období. V současné době již probíhají výběrová řízení na 

dodavatele 3. a 4 etapy. Mezitím je dokončována 1. a 2. etapa a věřím, že v příštím 

čísle Přibyslavského občasníku budu konstatovat dokončení těchto etap.

Most v Ronově nad Sázavou
Dne 7. 11. 2013 proběhlo kolaudační řízení a kolaudační souhlas byl vydán. Ještě 

drobné úpravy a rozhodnutí o přednosti v jízdě a z mostu zmizí zákazové značky 

a květináč. Zde tedy mohu konstatovat, že dílo bylo úspěšně dokončeno a je pře-

dáno k užívání.

Sportovní hřiště pro Základní školu Přibyslav
Tak jak to v životě bývá, něco začíná a něco jiného končí. Novou akcí s dotací z pro-

gramu Regionálního operačního programu Jihovýchod je 4. etapa Modernizace 

a rozšíření ZŠ Přibyslav tou, kde končí tzv. udržitelnost je v nadpisu jmenovaná 

akce. Poslední kontrola ex-post byla úspěšná a dílo je tak dokončeno. V systému 

dotací z fondů Evropské unie je třeba investici nejen úspěšně zrealizovat, ale zá-

roveň, zpravidla po dobu 5 let ji udržet k tomu účelu, pro který byla realizována. 

U sportovního hřiště nehrozí, že by bylo v budoucnosti přeměněno k jinému účelu, 

protože velmi dobře slouží školákům i široké veřejnosti. Bude tomu tak i v mnoha 

dalších letech. Závěrečné kontroly jsou velmi přísné a důkladné a proto děkuji celé-

mu týmu Sportovního zařízení města Přibyslav za stálou péči o sportovní hřiště.

Rozpočet na rok 2014
Rozpočet, fi nanční plán a rozpočtový výhled na příští rok 2014 je řádně projednán 

a je vyvěšený na úřední desce. Na sestavení rozpočtu se podílely odbory města, 

organizace města a rada města. Zastupitelstvo města a fi nanční výbor ho projed-

naly ve dvou čteních. Schválení se očekává na posledním veřejném zasedání zastu-

pitelstva v tomto roce. Z investic, kromě dostavby a modernizace základní školy, 

je připraveno dalších 6 investičních akcí, kde bude postupováno podle určeného 

pořadí a podle rozhodnutí rady města.

Paní Eva Bechyňová
Společně se zástupkyněmi SPOZ jsem měl tu čest navštívit paní Evu Bechyňovou 

při příležitosti jejího krásného životního jubilea, 85 let života. Paní Eva je význam-

nou osobností kulturního dění nejen v Přibyslavi, ale i v širokém okolí. Vychovala 

spoustu úspěšných hudebníků a divadelníků. I přes svůj věk je stále aktivní. Děkuji 

jí i prostřednictvím Přibyslavského občasníku za práci pro město a přeji hodně 

zdraví a pohody v dalším životě.

Poděkování
*  Děkuji všem pořadatelům za letošní Výstavu ovoce, zeleniny, medu a brambor 

Přibyslavska. Změnou, kterou jistě návštěvníci zaznamenali, bylo jiné uspořá-

dání ovoce, a to na stupních výstavních stolů, dále použití pytloviny a dalších 

materiálů, které výstavu oživily. Poděkování náleží dobrovolným organizacím, 

soukromým vystavovatelům a ostatním za účast na výstavě.

*  Tradicí se stává listopadové setkání vedení města se členy výjezdní jednotky 

hasičů JPO II a s dalšími hosty. Nejen jednotce, ale všem našim hasičům děkuji 

za celoroční poctivou práci ve prospěch města a jeho občanů.

Přeji Vám všem příjemný advent a spokojené Vánoce.
Mgr. Jan Štefáček

starosta

Příští rok bude takový, 
jaký si ho uděláme
V době, kdy píši řádky tohoto komentáře, vrcholí příprava ke schvalování rozpočtu 

na rok 2014. Rozpočet ve svých plánovaných neinvestičních výdajích kopíruje ve 

většině případů vývoj z let minulých, proto se budu věnovat těm zásadním investič-

ním položkám, které se budou týkat nejen roku 2014, ale i let následujících.

Na posledním, říjnovém zastupitelstvu a na následném zasedání rady města 

byla odsouhlasena zadávací dokumentace na investiční akce III. a IV. etapa rekon-

strukce základní školy. Na zastupitelstvu proběhla rozsáhlá diskuze a padlo mno-

ho argumentů, proč realizovat obě etapy zároveň v následujícím roce, počínaje 

provozními záležitostmi a konče těmi technickými. Padly tam i argumenty, proč je 

výstavba v tomto sledu riziková.

I s přihlédnutím ke schválené dotaci na stavbu IV. etapy v maximální výši 

24,4 mil. Kč proběhne stavba obou etap současně. Celková rozpočtová cena obou 

etap činí 113,8 mil. Kč. Je zcela zřejmé, že bez úvěru, který zásadním způsobem 

ovlivní rozpočty v následujících letech, se tato stavba neobejde. Jeho konečná výše 

bude odvozena i od skutečné ceny díla. 

V roce 2013 byla taktéž akceptována žádost města Přibyslav na kanalizaci Dobrá 

– Keřkov ve výši 50%. Po zpracování hydrogeologického průzkumu a výkazu výměr 

vzrostla rozpočtovaná cena díla z původních 40,7 mil. Kč na 62,1 mil. Kč.  Zároveň 

se stavbou školy není, i přes padesátiprocentní dotaci, v silách města tuto stavbu nyní 

uskutečnit. Komplikovaná rozpočtová situace mne vedla k tomu, abych nehlasoval 

pro další dvě investice, pro které bych za jiných okolností hlasoval. Jednou z nich byl 

nákup cca 2 ha lesa v sousedství našich pozemků a druhou z nich byla, nakonec za-

stupitelstvem schválená, stavba kapličky – hasičské zbrojnice v Dolní Jablonné. Podle 

mého názoru jsme dnes v situaci, kdy je třeba všechny možné investice odsunout, 

neboť na nás dolehne tíže některých nedodělků a závažných oprav z minulých let. 

Rada města doporučila zastupitelstvu, aby na příští roky plánovalo vždy inves-

tice na maximálně 10 milionů s tím, aby 3 miliony drželo na nepředpokládané (či 

dotační) výdaje a 7 mil. realizovalo v plánovaných investicích. Velmi se tak v bu-

doucích letech skladbou rozpočtu (po odpočtu fi nancování) přiblížíme období, 

kdy skončí výnosy ze skládky a město Přibyslav začne mít podobné příjmy, jako jiná 

města obdobné velikosti. Stavbou školy končí období rozsáhlých investic.

V přípravě k realizování na příští rok je dnes kaplička – hasičská zbrojnice v Dolní 

Jablonné a technická infrastruktura k Hesovu – I. etapa, kde už se zastupitelstvo 

města k realizaci zavázalo. Třetí v pořadí investic je připravovaný chodník v Dobré, 

kde v zimním období dojde ke kácení stromů a soutěži. Podle výsledků výběrového 

řízení a možnosti čerpání fi nančních prostředků věřím, že dojde i k jeho realizaci. 

Dalšími akcemi, které čekají na svou realizaci, jsou např. odvodnění silnice v Poříčí 

u Culků, kde čekáme na stavební povolení, nebo chodník v Utíně, kde dojde k pře-

pracování projektové dokumentace.

Významnou investiční akcí, která bude probíhat na katastru Dolní Jablonné, 

bude stavba několika cest v rámci projektů, jež byly vypracovány na základě po-

zemkových úprav v tomto katastru. Investorem těchto investic v řádu milionů bude 

Státní pozemkový úřad, který stavby předá následně do vlastnictví města Přibyslav. 

V této souvislosti chci také poděkovat Kraji Vysočina za opravu objízdné trasy smě-

rem na Dolní Jablonnou, která byla využívána v průběhu uzavírky mostu v Poříčí, 

nejen autobusovou a osobní dopravou, ale i dopravou nákladní. 

Vážení obyvatelé Přibyslavi i všech místních částí,
dovoluji si Vám popřát klidné prožití vánočních svátků ve společenství vašich nej-

bližších. Přeji nám všem, aby se radost a porozumění nastávajících svátečních dnů 

přenesly i do celého roku 2014, ve kterém nás společně bude čekat mnoho, i výše 

popsaných úkolů, spousta starostí, ale určitě i radostí obyčejného lidského života.

Martin Kamarád
místostarosta města

 Schůze pracovní skupiny městské památkové zóny  Sváteční setkání 17. listopadu 2013
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Z Městského úřadu Přibyslav
Ve dnech 25. a 26. října 2013 se konaly předčasné volby 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. 
Děkuji všem pracovníkům MÚ Přibyslav, kteří se na orga-
nizaci a hladkém průběhu voleb podíleli. V příštím roce 
nás v létě čekají volby do Evropského parlamentu a na 
podzim volby do zastupitelstev obcí. 

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ Přibyslav

Odbor životního prostředí
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů 

Zastupitelstvo města Přibyslav na svém jednání dne 
30. 10. 2013 schválilo obecně závaznou vyhlášku o po-
platku za komunální odpad na rok 2014. I když náklady 
na odpadové hospodářství ve městě Přibyslav vzrostly, 
zastupitelé se rozhodli poplatek nenavyšovat, a proto 
zůstává již desátý rok na částce 420,- Kč. Pro fyzické 
osoby s trvalým pobytem v místních částech Hřiště 
a Ronov nad Sázavou je opět schválena úleva ve výši 210 Kč. 
Od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby po dobu 
výkonu trestu odnětí svobody či vazby a dále poplatník 
mladší 18 let, pokud je umístěný v zařízeních náhradní 
výchovné péče. Splatnost poplatku je do 30. června 2014. 
Zastupitelé města vyjádřili své přesvědčení, že občané 
Přibyslavi budou neustále zlepšovat svůj přístup k třídě-
ní odpadů, zejména těch složek, na které jsou po celém 
městě a místních částech rozmístěny kontejnery – plasty, 
papír, sklo a v neposlední řadě i textil. Město Přibyslav za 
tříděný sběr prvních tří komodit získává fi nanční částky, 
které jsou pak zpětně použity ke zlepšení odpadového 
hospodářství. Předem vám děkujeme za spolupráci. 

Výzva podnikatelským subjektům k zapojení do systé-
mu svozu komunálních odpadů a sběru a svozu třídě-
ných odpadů 
Upozorňujeme všechny podnikatele, že musí prokázat 
zákonnou likvidaci komunálních i všech ostatních a ne-
bezpečných odpadů, které vznikají při jejich podnikatel-
ské činnosti. Nejjednodušší cestou prokázání zákonné 
likvidace je uzavření smlouvy s městem Přibyslav o zapo-
jení do systému sběru a svozu komunálních a do systému 
tříděných odpadů. Smlouvy lze uzavřít na odboru život-
ního prostředí. 

Kácení stromů rostoucích mimo les 
Kácení stromů je možné pouze v době vegetačního klidu, 
který nastává každý rok vždy 1. listopadu a končí 31. břez-
na následujícího roku. V odůvodněných případech lze 
kácet i mimo dobu vegetačního klidu. Kácení dřevin 
povoluje odbor životního prostředí kromě výjimek, které 
specifi kovala vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin 
a povolování jejich kácení, jenž je platná od 15. července 
letošního roku. Tato vyhláška povoluje mimo jiné kácení 
v zahradách, kdy zahrada je pozemek u bytového nebo 
rodinného domu v zastavěném území obce, který je 
stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti. Odbor 
životního prostředí doporučuje všem občanům, kteří se 
rozhodnou kácet dřeviny na svých zahradách, aby kon-
taktovali náš odbor před vlastním kácením. Je možné, že 
je nutné splnit ještě některá specifi ka, která jsou uvedena 
v zákoně o ochraně přírody a krajiny nebo v uvedené 
vyhlášce a která nejsou na první pohled zřejmá. Nepla-
tí obecně, že stromy lze na vlastní zahradě neomezeně 
kácet. 

Vážení občané, odbor životního prostředí si vám dovo-
luje popřát klidné prožití vánočních svátků a v novém 
roce 2014 hlavně hodně zdraví. Těšíme se na další spo-
lupráci.

Mgr. Ludmila Řezníčková
vedoucí OŽP

Odbor správy a údržby
V měsíci listopadu (díky příjemnému počasí) jsme do-
končovali úklidové práce veřejných prostranství a čištění 
cyklostezky od spadaného listí. Po skončení těchto prací 
jsme náš vozový park (i skladové zásoby na posyp) při-
pravili na zimní údržbu. Zároveň bych chtěla upozornit 
na parkování vozidel pouze na vyhrazených místech, aby 
nedocházelo k „zátarasům“ při provádění zimní údržby. 

Díky vlídnému počasí jsme stihli opravit závadu okolo 
propustku na cyklostezce u Nových Dvorů, opravu havá-
rie operativně provedla fi rma Toman z Havlíčkova Brodu. 
Současně je řešena propadající se část komunikace vli-
vem narušení kanalizačních šachet v majetku společnosti 
VAK Havlíčkův Brod. Jak už bylo uvedeno v minulém čís-
le občasníku, bylo vyhlášeno výběrové řízení na pořízení 
čelního nakladače na zeminu, včetně lopaty na zeminu. 
Tato investice je z 50% pokryta dotačním programem ze 
Státního zemědělského intervenčního fondu prostřed-
nictvím MAS Havlíčkův kraj, zakázku získala společnost 
SOME Jindřichův Hradec s. r. o., Jarošovská 1267/II, 377 
01 Jindřichův Hradec. Dále byl dořešen prodej trafosta-
nice v Ronově nad Sázavou společnosti ČEZ distribuce, 
a. s. a pořízení komunální techniky. Dodavatelem pro 
komunální techniku je společnost SAP spol. s r. o. Dolní 
Kralovice. Jelikož se jedná o investici s dotačním titulem, 
v době psaní příspěvku není tato záležitost po adminis-
trativní stránce ukončena. Koncem měsíce října byla 
převzata stavba II. etapy veřejného osvětlení v obci Dolní 
Jablonná, v měsíci listopadu byla zaslána na Kraj Vyso-
čina závěrečná zpráva, nezbytná pro poskytnutí dotace 
na uvedenou stavbu. Na základě požadavku Osadního 
výboru v obci Dolní Jablonná jsme připravili betonové 
patky pro budoucí osazení konstrukcí vybavení dětského 
hřiště. V obci Česká Jablonná byla dokončena oprava ha-
varijního stavu opěrné zdi. 

Během měsíce listopadu byly nahlášeny poruchy 
veřejného osvětlení na ulici Havlíčkova, Hesovská a Ne-
rudova, které byly operativně odstraněny. Dále jsme 
provedli nutnou opravu části opěrné zdi kolem kostela, 
kde docházelo k odpadávání kamenů ze zdiva. V této 
lokalitě dochází k opakovanému tvoření „černé skládky“. 
Na tento problém jsme upozorňovali už v minulém čísle 
občasníku. Po určitou dobu byl daný prostor bez problé-
mů, dnes se situace znovu opakuje. V součinnosti s OŽP 
jsme informovali místní oddělení Policie, které přijme 
(v součinnosti s námi) příslušné opatření.

Letošní vánoční strom, na jehož rozsvícení vás tímto 
srdečně zveme, se vám, jak doufáme  bude líbit. Dostane 
totiž nové osvětlení. Obnovu jsme museli řešit z důvodu 
zastaralého poruchového rozvodu.

Z oblasti bytového hospodářství – v tomto měsíci bylo 
dokončeno čištění komínů ve všech nemovitostech ve 
vlastnictví města. Všem nájemníkům děkujeme za ochotu 
a vstřícnost při kontrole. 

Ing. Ludmila Benešová, 
vedoucí OSÚ

Odbor výstavby
Bioplynové stanice (BPS). V měsíci srpnu byly vydá-
ny kolaudační souhlasy s užíváním obou bioplynových 
stanic v působnosti našeho stavebního úřadu. Jedna 
BPS se nachází v Havlíčkově Borové a druhá v nedale-
kém Keřkově. Investory a zároveň provozovateli jsou 
tamní zemědělské společnosti. Vydání kolaudačních 
souhlasů předcházelo u obou staveb téměř roční pro-
vozování v režimu předčasného užívání, kdy se zkoumá 
chod stanice, jeho případné nedostatky a navrhují se 
opatření pro snížení vlivu stavby na své okolí. U obou 
staveb byl předčasný provoz vyhodnocen velmi kladně 
a pozitivně a nebylo třeba nařizovat nebo provádět do-
datečné úpravy jednotlivých stanic. Obě společnosti 
používají v převážné části suroviny z vlastní produk-
ce. Otevřený provoz u obou stanic je minimalizován 

na nezbytně nutnou dobu, ostatní provoz probíhá již 
v uzavřeném procesu. Novostavba zemědělské bio-
plynové stanice Keřkov vy užívá pěstované rostlinné 
vstupy (senáže, GPS obiloviny, siláže), ze kterých je 
anaerobní fermentací produkován bioplyn a následně 
z něj se v kogeneračních jednotkách vyrábí elektrická 
energie a odpadním produktem je tepelná energie. 
Bioplynová stanice je umístěna na okraji obce Keřkov, 
na pozemcích, které přímo navazují na již existující areál 
žadatele. Digestát (tuhý zbytek po rozkladu organické 
hmoty) bude uskladněn ve skladovací jímce bioplynové 
stanice. Dopravní obslužnost je řešena napojením na 
stávající areálové komunikační plochy. Elektrický výkon 
instalovaných jednotek je 1050 kW, množství vyprodu-
kovaného digestátu se předpokládá 14.500 tun / 1 rok. 
Stavba bioplynové stanice v Havlíčkově Borové obsahu-
je dva fermentory, jeden dofermentor, skladovací jímku 
digestátu, přípravnou jímku, stáčecí místo, trafostanici, 
tři kogenerační jednotky, fl éru (hořák zbytkového ply-
nu), technické instalace, teplovody po areálu družstva 
a komunikační plochy. Silážní žlaby zůstávají stávající. 
Maximální elektrický výkon kogeneračních jednotek 
je 990 kW (2 x 370 kW + 1 x 250 kW). Kogenerační 
jednotky jsou umístěny ve 3 kontejnerech, které jsou 
opatřeny řádným odhlučněním a jsou pro takovéto 
využití určeny. Množství vstupních surovin zpracová-
vaných v bioplynové stanici je 25 300 tun suroviny za 
1 rok. Jako vstupní surovina je využíván hovězí hnůj, 
kukuřičná siláž, siláž obilovin GPS, senáž travní, kejda 
prasat a brambory, vše z produkce zemědělského pod-
niku. Odpadní digestát z procesu BPS je používán jako 
kvalitní hnojivo a je zapravován speciálním adaptérem 
pod povrch zemědělské půdy. 

Miloš Šimek, 
vedoucí OV

Hospodaření města Přibyslav
Rozpočtové příjmy města jsou ke dni 31. 10 2013 po roz-
počtovém opatření č. 6 ve výši Kč 89.886.246,00 a výdaje 
Kč 114.931.627,17.

V následující tabulce je uvedeno plnění rozpočtu měs-
ta k 31. 10. 2013:

(v Kč) Rozpočet po 
změnách

Výsledek 
od poč. roku

% 
plnění

PŘÍJMY 89 886 246 68 743 722 76,5

1. daňové 60 582 410 55 103 052 91

2. nedaňové 2 605 605 2 480 541 95,2

3. kapitálové 3 867 882 3 860 951 99,8

4. přijaté dotace 22 830 349 7 299 179 32

VÝDAJE 114 931 627 74 281 448 64,6

1. běžné 52 459 776 41 062 606 78,3

2. kapitálové 62 471 851 33 218 842 53,2

Rozpočet města Přibyslav a fi nanční plán na rok 2014
Podle pokynu starosty města Přibyslav č. 1/2013 
o rozpočtovém procesu města Přibyslav předložila 
vedoucí OHS po projednání se správci paragrafů a or-
ganizací starostovi města návrh příjmů a výdajů, návrh 
rozpočtového výhledu, návrh fi nančního plánu a návrh 
investic. 

Starosta města předložil tyto návrhy Radě města, kte-
rá je ve dnech 16. a 23. 10. 2013 projednala a připravila 
k projednání Zastupitelstvu města. 

Zastupitelstvo města Přibyslav a fi nanční výbor před-
ložené návrhy Rady města projednávaly ve dvou čteních 
dne 6. a 13. 11. 2013. 

Návrh rozpočtu, rozpočtového výhledu a fi nančního 
plánu byl vyvěšen na úřední desce a webu města Přiby-
slav. 

Ing. Zdeňka Teclová, 
vedoucí OHS
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Mgr. Jan Štefáček, starosta Martin Kamarád, místostarosta

Pečovatelská služba Přibyslav
V měsíci listopadu probíhala činnost pečovatelské služby 

bez závažných komplikací, které by výrazně ovlivnily její 

chod.

Dovolíme se vrátit ke dvěma akcím, které se uskutečni-

ly koncem října. V sobotu 19. října proběhl v PS Den ote-

vřených dveří, bohužel se tato akce nesetkala u veřejnosti 

s velkým ohlasem. Následně ve čtvrtek 24. října proběhla 

přednáška s názvem (NE)BEZPEČNÝ VĚK, která byla 

pořádána ve spolupráci s Policií ČR. 

V listopadu k nám přišly děti z mateřské školy Přibyslav 

ukázat, jaké podzimní básničky a písničky umí. 

Po celý prosinec až do pátku 20. 12. 2013 bude probí-

hat pečovatelská služba beze změn. Od pondělí 23. pro-

since do čtvrtka 2. ledna 2014 bude zrušena odpolední 

směna a nebude zajišťována služba rozvozu obědů, 

odpolední služba bude zajištěna formou pohotovosti. 

O vánočních svátcích pak bude provoz jako v neděli. 

Na prosinec máme v plánu uspořádat ve spolupráci 

s SDH Přibyslav přednášku o nebezpečí vzniku požá-

ru o Vánocích a v zimních měsících. Dále u nás budou 

probíhat vánoční setkání organizací, které v PS Přibyslav 

celoročně působí a na závěr v týdnu před Vánocemi 

proběhne tradiční večeře pro obyvatele DPS. V sobotu 

14. 12. 2013 bude od 9 hodin sloužena vánoční mše 

svatá ve společenské místnosti DPS. Všichni jste srdečně 

zváni.

Všichni zaměstnanci Pečovatelské služby Přibyslav vám 

přejí krásné, šťastné a v klidu prožité Vánoce a do nového 

roku 2014 hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti. 

Bc. Karel Březina, 
vedoucí PS

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 23. 10. 2013
235/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na opravu historického mostu v Ronově nad 

Sázavou po havárii ze dne 11. 4. 2013, uzavřený mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Při-
byslav, IČ 00268097 a fi rmou EVOS-HYDRO, s. r. o., Pivovarská 1003, 584 01 Ledeč nad Sázavou, 
IČ 47470984. Cena navýšení předmětu plnění je ve výši 375.083 Kč bez DPH.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček, Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 10/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Smlouva

236/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu autorského dozoru na opravě historické-
ho mostu v Ronově nad Sázavou po havárii mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČ 00268097 a Petrem Havlem, Klášterská 3074, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 1100451. Cena navýšení za 
předmět plnění je ve výši 4.500 Kč, zhotovitel není plátce DPH.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 10/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

237/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 1 k mandátní smlouvě na výkon technického dozoru na opravě his-
torického mostu v Ronově nad Sázavou po havárii mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přiby-
slav, IČ 00268097 a Ing. Rudolfem Beranem, Ke Hřišti 1097, 537 01 Chrudim, IČ 60106875. Cena navýšení za 
předmět plnění je ve výši 5.000 Kč, zhotovitel není plátce DPH.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 10/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

238/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 1 k mandátní smlouvě na výkon činnosti koordinátora bezpeč-
nosti práce na opravě historického mostu v Ronově nad Sázavou po havárii mezi městem Přibyslav, Bechy-
ňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a Jitkou Krupičkovou, Masarykova 2978, 580 01 Havlíčkův 
Brod, IČ 75972140. Cena navýšení za předmět plnění je ve výši 2.590 Kč, zhotovitel není plátce DPH.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 10/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

239/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 1 k mandátní smlouvě na výkon investičního dozoru stavby 
rekonstrukce a dostavba ZŠ Přibyslav mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČ 00268097 a Ing. Radkem Wasserbauerem, Nové Dvory 16, 592 12 Nížkov, IČ 62838296. Cena navýšení 
za předmět plnění je ve výši 40.000 Kč, zhotovitel není plátce DPH.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček, Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 12/2013 - 01/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

240/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 1 k mandátní smlouvě o obstarání záležitostí investora mezi městem 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a Václavem Kočí, Nádražní 1189, 580 01 Hav-
líčkův Brod, IČ 11007524. Cena navýšení za předmět plnění je ve výši 20.000 Kč, zhotovitel není plátce DPH.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček, Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 12/2013 – 01/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

241/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 2 k nájemní smlouvě, kterou uzavřelo město Přibyslav s paní 
Janou Zvolánkovou na byt č. 6 v domě Přibyslav, Příkopy 485, kterým se upravuje doba trvání nájmu od 
1. 12. 2013 do 30. 11. 2014.
Odpovědnost: Jarmila Málková
Termín: 11/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Proná-
jem

242/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 2 na adrese Přibyslav, Příkopy 486 paní Janě Březkové, 
bytem Přibyslav, Česká Jablonná 45, 582 22 Přibyslav. Výše nájemného bude stanovena na 36,58 Kč za 1 m2 
měsíčně s možností navýšení ceny nájmu o míru infl ace vyhlášené ČSÚ. Nájemní smlouva bude uzavřena 
na dobu určitou od 1. 11. 2013 do 31. 10. 2015. Město bude požadovat k datu uzavření nájemní smlouvy 
složení kauce, a to ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a zálohy na úhradu za plnění poskytované 
v souvislosti s nájmem bytu.
Odpovědnost: Jarmila Málková, Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 10/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

243/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 309 v domě s pečovatelskou službou Přibyslav, Tržiště 251 
paní Márii Rezkové, trvale bytem Přibyslav, Niklfeldova 451, 582 22 Přibyslav. Výše nájemného bude sta-
novena na 20 Kč za 1 m2 s možností navýšení ceny nájmu o míru infl ace vyhlášené ČSÚ. Nájemní smlouva 
bude uzavřena od 1. 11. 2013 na dobu neurčitou.
Odpovědnost: Jarmila Málková
Termín: 10/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Přidělení

244/2013 RM Rada města Přibyslav projednala návrh rozpočtu města Přibyslav na rok 2014, návrh fi nančního plánu 
města Přibyslav na rok 2014, návrh plánu investic a oprav na rok 2014, návrh rozpočtového výhledu na 
roky 2015 – 2018, rozhoduje návrhy vyvěsit na úřední desce města Přibyslav, předkládá návrhy k projedná-
ní Zastupitelstvu města Přibyslav a Finančnímu výboru Zastupitelstva města Přibyslav.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček,  Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 25. 10 – 18. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Rozpočet

245/2013 RM Rada města Přibyslav doporučuje Zastupitelstvu města Přibyslav v případu schválení dostavby a moderni-
zace ZŠ Přibyslav (3. etapa), modernizace a rozšíření ZŠ Přibyslav (4. etapa) v roce 2014 následující:
1. přijmout úvěr ve výši cca 65.000.000 Kč
2. převézt rezervu rozpočtu roku 2013 ve výši cca 8.000.000 Kč do rozpočtu roku 2014
3. uvažovat ostatní investiční výdaje v roce 2014 a v roce 2015 max. 10.000.000 Kč ročně
4. zahájení splácení úvěru od poloviny roku 2015 s možností použít mimořádné splátky
5. nerealizovat investiční akci kanalizace Přibyslav, místní části Dobrá a místní části Keřkov
6. ostatní investiční výdaje v předpokládané výši 10.000.000 Kč v roce 2014 zapojit do rozpočtu roku 2014 

jen ve výši 7.000.000 Kč a 3.000.000 Kč ponechat v rezervě rozpočtu roku 2014.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček,  Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 12/2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Parkování v Přibyslavi
V průběhu posledních dvou měsíců se Policie ČR za-

měřila mj. na dodržování pravidel silničního provozu ve 

městě Přibyslav. Jelikož se toto opatření dotklo některých 

našich občanů, připomínáme některá pravidla pro zasta-

vení a stání na komunikacích., tak jak jsou uvedena v zák. 

č. 361/2000 Sb., o silničním provozu: 

1. zastavit znamená uvést vozidlo do klidu na dobu ne-

zbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vy-

stoupení přepravovaných osob anebo k neprodlené-

mu naložení nebo složení nákladu, při zastavení musí 

zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 

3 m pro oba směry jízdy,

2. stát znamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovole-

nou pro zastavení, při stání musí zůstat volný alespoň 

jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr 

jízdy; 

3. řidič nesmí zastavit a stát před vjezdem na pozemní 

komunikaci z polní nebo lesní cesty nebo z místa leží-

cího mimo pozemní komunikaci.

Vozidla parkující na komunikacích znemožňují hlavně 

v zimním období údržbu komunikací. Žádáme proto 

řidiče, aby parkovali svá vozidla mimo komunikace. Aby-

chom umožnili parkování na komunikacích v souladu 

se zákonem o silničním provozu, provedli jsme zjedno-

směrnění ulice Bezručova. Je zde možno parkovat po 

pravé straně komunikace mimo dobu vyhrazenou pro 

parkování vozidel rodičů přivážejících a odvážejících děti 

do a ze školky. Pro zlepšení dopravní situace v Přibyslavi 

přivítáme připomínky a návrhy našich občanů. 

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ Přibyslav
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Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne 30. 10. 2013

Mgr. Jan Štefáček, starosta Martin Kamarád, místostarosta

61/2013 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje program veřejného zasedání dne 30. 10. 2013.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

Zahájení

62/2013 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav volí členkou Osadního výboru Česká Jablonná paní Karolínu Jonášovou, Česká Jablonná 
32 a stanovuje počet členů Osadního výboru Česká Jablonná na 7.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 10/2013
Usnesení bylo přijato 10 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

Výbory

63/2013 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje odůvodnění veřejné zakázky na 3. etapu Dostavba a modernizace ZŠ Přiby-
slav, na 4. etapu Modernizace a rozšíření ZŠ Přibyslav dle předloženého návrhu, schvaluje podmínky zadávacího řízení 
– kvalifi kaci dodavatelů, hodnotící kritéria a platební podmínky na 3. a 4. etapu, bere na vědomí, že kompletní zadávací 
dokumentaci schválí Rada města Přibyslav před zahájením výběrového řízení v souladu se schválenými podmínkami 
zadávacího řízení a že zadávací dokumentace na 4. etapu bude projednána v souladu s projektem, vedeným v progra-
mu ROP JV pod registračním číslem CZ.1.11/3.3.00/36.01463.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 11/2013
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, proti 1, zdržel se 1.

Výběrové 
řízení

64/2013 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje fi nancování 4. etapy projektu s názvem Modernizace a rozšíření ZŠ Přibyslav, 
vedeným v programu ROP JV pod registračním číslem CZ.1.11/3.3.00/36.01463 formou kombinovaných zdrojů (vlast-
ních a úvěrových) tak, aby zajistilo fi nanční krytí po celou dobu realizace projektu. Konkrétní plán fi nancování schválí 
Rada města Přibyslav po aktualizaci harmonogramu projektu a fi nančního plánu na základě dokončeného výběrového 
řízení na zhotovitele stavebních prací.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček, Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 12/2014
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, proti 0, zdržel se 2.

65/2013 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 334/28 o 
výměře 880 m2, oddělený geometrickým plánem č. 1483-70/2012 z pozemku parc. č. 334/1 v k. ú. Přibyslav mezi měs-
tem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a panem Jiřím Másilkem, Věžnička 33, 588 13 Polná 
a slečnou Petrou Kaňkovou, Červená Řečice 37, 394 46 Červená Řečice za kupní cenu 490.160 Kč. Pokud příslušná 
smlouva nebude uzavřena do dvou měsíců od 30. 10. 2013 má město Přibyslav právo od jejího uzavření odstoupit, 
čímž toto usnesení pozbývá platnosti.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 30. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Prodej

66/2013 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej pozemku parc. č. 1796/20 o výměře 35 m2, odděleného geometrickým 
plánem č. 1506-51/2013 z pozemků parc č. 1796/2 a 1796/12 v k. ú. Přibyslav společnosti SC Metal, s. r. o., U Nádraží 
383, 582 22 Přibyslav, IČ 26010402 za kupní cenu 4.900 Kč. Náklady spojené s prodejem, kromě daně z převodu nemo-
vitostí, hradí kupující. Pokud příslušná smlouva nebude uzavřena do šesti měsíců od 30. 10. 2013, má město Přibyslav 
právo od jejího uzavření odstoupit, čímž toto usnesení pozbývá platnosti.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

67/2013 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav rozhoduje prodat  trafostanici HB_0936 (transformátor a trafostanice) na pozemku parc. 
č. 44/2 v k. ú. Ronov nad Sázavou za cenu 122.100 Kč včetně DPH a schvaluje kupní smlouvu č. KSK/599.38/2013 a 
kupní smlouvu o převodu vlastnického práva k movitým věcem č. KSK/599,37/2013 mezi společností ČEZ Distribu-
ce, a. s., Děčín, 405 02 Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035 a městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav, IČ 00268097. 
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová, Jana Krejčová
Termín: 12/2013
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

68/2013 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje směnu pozemků parc. č. 39/2 o výměře 13 m2, parc. č. 592 o výměře 22 m2 a 
parc. č. 593 o výměře 63 m2 v k. ú. Česká Jablonná  ve vlastnictví města Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČ 00268097 za pozemek parc. č. 591 o výměře 65 m2 v k. ú. Česká Jablonná ve vlastnictví pana Františka Novotného, 
Tyršova 234, 582 22 Přibyslav. Rozdíl v ceně směňovaných nemovitostí ve výši 1.110 Kč bude uhrazen panem Fran-
tiškem Novotným městu Přibyslav. Náklady spojené se směnou hradí oba směňující rovným dílem. Pokud příslušná 
smlouva nebude uzavřena do šesti měsíců od 30. 10. 2013, má město Přibyslav právo od jejího uzavření odstoupit, 
čímž toto usnesení pozbývá platnosti.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Směna

69/2013 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje darovací smlouvu, kterou Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33  Jihlava, 
IČ 70890749 daruje městu Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 pozemek parc. č. st. 81 
o výměře 19 m2, oddělený geometrickým plánem č. 227-79/2012 od pozemku parc. č. 2088 v k. ú. Dolní Jablonná. 
Náklady spojené s darováním hradí město Přibyslav.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 12/2013
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Darování

70/2013 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr koupě částí pozemků parc. č. 485/34 a 502/14 v k. ú. Dobrá od Státního 
statku Jeneč, státní podnik v likvidaci.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 12/2013
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0

Záměr

71/2013 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr směny částí pozemků parc. č. 397/6, 397/22 a 397/24 o výměře cca 
210 m2 v k. ú. Přibyslav ve vlastnictví města za část pozemku parc. č. 397/4 o výměře cca 25 m2 v k. ú. Přibyslav s doplat-
kem ve výši rozdílu cen směňovaných nemovitostí a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 11/2013
Usnesení bylo přijato 10 hlasy, proti 0, zdržel se 2.

72/2013 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon):
1. Schvaluje za použití § 47 odst. 5 stavebního zákona a § 11 a přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analy-
tických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti, zadání Změny 
č. 1 Územního plánu Přibyslav.
2. Ukládá pořizovateli Změny č. 1 Územního plánu Přibyslav – Městskému úřadu Havlíčkův Brod, Odboru rozvoje města 
pokračovat v další etapě pořizování Změny č. 1 územního plánu Přibyslav – návrhu Změny č. 1 Územního plánu Přibyslav.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Územní 
pláno-
vání

73/2013 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 12/2013
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

Obecní 
legisla-
tiva

74/2013 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2013 k rozpočtu města Přibyslav na rok 2013.
Příloha: Rozpočtové opatření č. 6/2013.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 30. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 4.

Rozpočet 
města

75/2013 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav volí do funkce přísedící Okresního soudu v Havlíčkově Brodě Ing. Zdeňku Teclovou, 
bytem Zahradní 686, 582 22 Přibyslav.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 27. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Různé

F O T O R U B R I K A :
Až se zima zeptá

 Oprava zdi u kostela

 Opravené komíny v Ronově

 Opravený proustek na cyklostezce

 Instalace vánočního stromu před radnicí ...

 ... a vánoční výzdoby
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246/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky na 3. etapu Dostavba a moderni-
zace ZŠ Přibyslav, na 4. etapu Modernizace a rozšíření ZŠ Přibyslav dle předloženého návrhu, v souladu 
se schválenými podmínkami zadávacího řízení a v souladu s projektem, vedeným v programu ROP JV pod 
registračním číslem CZ.1.11/3.3.00/36.01463.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 11/2013
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Výběrové 
řízení

247/2013 RM Rada města schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Realizace protipovodňových opatření 
v městě Přibyslav“.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 11/2013
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

248/2013 RM Rada města Přibyslav rozhoduje o personálním zajištění Dostavby a modernizace ZŠ Přibyslav – 3. etapy 
a Modernizace a rozšíření ZŠ Přibyslav – 4. etapy ve složení: Mgr. Jan Štefáček, starosta - manažer pro-
jektu, Ing. Jan Tomek - výběrová řízení, Ing. Vladimír Klatovský – koordinátor projektu s Regionální radou 
regionu soudržnosti Jihovýchod, Ing. Zdeňka Teclová, vedoucí OHS – fi nanční manažer, Mgr. Petr Adam, 
ředitel ZŠ Přibyslav – koordinace činností mezi městem a školou, Ing. Radek Wasserbauer – stavebně 
technické záležitosti, technický dozor investora, Václav Kočí, Ing. Jan Tůma – koordinátoři bezpečnosti 
práce a souhlasí s uzavřením potřebných smluv.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 12/2013
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

249/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene k tíži pozemku ve vlastnictví města 
Přibyslav parc. č. 1061/2 v k. ú. Sázava u Žďáru nad Sázavou, obec Sázava mezi městem Přibyslav, Be-
chyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a společností RWE GasNet, s. r. o. Klíšská 940, 401 17 
Ústí nad Labem, IČ 27295567.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 12/2013
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Smlouva

250/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/2013 na akci „Vypracování projektové 
dokumentace přístavby budovy kuchyně Základní školy Přibyslav“, uzavřený mezi městem Přibyslav, Be-
chyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a Ing. Radkem Wasserbauerem, projekční a inženýrská 
činnost, Nové Dvory 16, 592 12 Nížkov, IČ 62838296.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček, Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 11/2013
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

251/2013 RM Rada města Přibyslav rozhoduje objednat u fi rmy Technoglobal.cz s. r. o., Karla Čapka 3335, 767 01 Kro-
měříž, IČ 27701611 instalaci evakuačního rozhlasu v budově A, Základní školy Přibyslav, cena díla 
je 125.066,81 Kč, včetně DPH a u fi rmy Lignis s. r. o., Lískovec 156, 768 05 Koryčany, IČ 48530298 2 kusy 
protipožárních dveří do budovy A, Základní školy Přibyslav, cena díla je 66.550 Kč, včetně DPH.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček, Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 11/2013
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

252/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o výpůjčce nebytových prostor, budovy Starého špitálu, Vyšehrad 
271 Přibyslav, mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a Kulturně 
vzdělávacím centrem HARMONIE, Tyršova 736, 582 22 Přibyslav, IČ 26614774. Smlouva o výpůjčce bude 
uzavřena na dobu určitou od 29. 11. do 2. 12. 2013. 
Odpovědnost: Jarmila Málková
Termín: 29. 11. – 2. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Pronájem

253/2013 RM Rada města Přibyslav jmenuje do funkce velitele JPO V Dolní Jablonná, EČ 611323 s účinností od 14. 11. 
2013 pana Miroslava Musila, Dolní Jablonná 10, 582 22 Přibyslav.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 11/2013
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Organizač-
ní složky

254/2013 RM Rada města Přibyslav stanovuje s účinností od 1. listopadu 2013 osobní příplatek řediteli Základní školy 
Přibyslav Mgr. Petru Adamovi.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 11/2013
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Základní 
škola

255/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje zapojení Mateřské školy Přibyslav do projektu z Operačního programu Ži-
votní prostředí „Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu“ vyhlášeným 
Ministerstvem životního prostředí České republiky s podmínkou, že spoluúčast bude uhrazena z fondů 
příspěvkové organizace Mateřské školy Přibyslav.
Odpovědnost: Mgr. Naděžda Štouračová
Termín: 12/2015
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Mateřská 
škola

256/2013 RM Rada města Přibyslav ukládá příspěvkové organizaci Mateřská škola Přibyslav, dle zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, odvod z investičního fondu příspěvkové organizace ve výši 
118.403 Kč do rozpočtu zřizovatele města Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 
a to na účet č. 1478051389/0800, vedený u České spořitelny, a. s., pobočka Přibyslav.
Odpovědnost: Mgr. Naděžda Štouračová, Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 12/2013
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

257/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje dohodu o přechodu práv a závazků ze smlouvy o dílo, číslo smlouvy zho-
tovitele SP3-3067-SE3-0412, ze dne 12. 9. 2013 ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 10. 2013 na výměnu 
oken a dveří v Mateřské škole Přibyslav, Bezručova 683 – v části pavilonu A mezi PKS okna, a. s. Brněnská 
126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou, IČ 65276507, Mateřskou školou Přibyslav, Bezručova 683, 582 22 Při-
byslav, IČ 75011930 a městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 11/2013
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

258/2013 RM Rada města Přibyslav souhlasí s bezúplatným použitím znaku města Přibyslav na plakátech a propagač-
ních materiálech ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod, pobočka Přibyslav u příležitosti 30 let jejího založení.
Odpovědnost: Martin Kamarád
Termín: 12/2014
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

ZUŠ

259/2013 RM Rada města Přibyslav souhlasí s odpisem pohledávky ve výši 8.246 Kč – společnost LOCK Žďár nad Sáza-
vou, s. r. o., IČ 60709847. 
Odpovědnost: Petra Holubová, Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 12/2013
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Rozpočet

260/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2013 k rozpočtu města Přibyslav na rok 2013.
Příloha: Rozpočtové opatření č. 7/2013.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 11/2013
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

261/2013 RM Rada města Přibyslav souhlasí s přijetím 1 pracovníka na veřejně prospěšné práce na dobu od 1. prosince 
2013 do 30. listopadu 2014.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 12/2013
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Různé

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 13. 11. 2013

Mgr. Jan Štefáček, starosta Martin Kamarád, místostarosta
Pokračování na str. 7

Během uplynulých dvou podzimních měsíců bylo 

v MŠ živo. V průběhu každodenních aktivit, jejichž 

součástí je řada kreativních i sportovních činností pro 

naše malé svěřence, jsme uspořádali množství různo-

rodých akcí, které proběhly za pomoci a dozoru pe-

dagogických pracovníků nebo s větší či menší účastí 

rodičů. 

*  Ve druhé polovině měsíce října děti ze všech šesti 

oddělení zhlédly vydařenou Výstavu ovoce, zeleni-
ny, medu a brambor i dalších lákavých pochutin ve 

sklepních prostorách radnice v Přibyslavi. Ta byla 

pro nás inspirací k výrobě podzimních dekorací – 

„podzimníčků“ a také různých veselých doplňků 

interiéru v rámci tvořivých dílen, kterých se v říjnu 

zúčastnili děti spolu s rodiči.

*  V rámci pravidelných měsíčních kulturních předsta-

vení za námi do MŠ přijelo divadlo z Hradce Krá-

lové s pohádkou O kocouru Modroočkovi. Děti 

z oddělení Sluníčka měly možnost nahlédnout do 

zákulisí loutkářského divadelního souboru Přiby-
slavská pimprlata a dozvědět se, jak vlastně tako-

vá loutka vzniká, jak se hraje divadlo a nechyběla 

ani krátká ukázka loutkové pohádky. Za kulturou 

vyrazily předškolní děti spolu s učitelkami do naše-

ho krajského města, kde na ně čekalo pohádkové 

představení „Alenka v říši divů a za zrcadlem“.

*  V prvním listopadovém týdnu proběhla avizovaná 

tradiční akce – sběr tříděného odpadu.  Částka, 

kterou jsme tímto způsobem získali, bude využita 

pro účely MŠ. Dále se nám podařilo úspěšně zorga-

nizovat drakiády v oddělení Rybičky a Motýlci. Tyto 

děti si také vyšly spolu s rodiči na krátkou procház-

ku s barevnými lampiony, aby si všichni dohromady 

užili tajemnou atmosféru šeřícího se okolí školky.

*  Kladný ohlas u dětí i rodičů si získaly pravidelné 

návštěvy sportovní haly a sokolovny, kde si mohou 

všichni dosyta užít radosti z pohybových aktivit 

a her, které pro ně připravily jejich paní učitelky. 

*  Neméně zajímavý byl také výlet nejmenších dětí 

z oddělení Broučci na Staré Ransko, kde na ně 

čekala za doprovodu lesníka prohlídka lesní školky 

a nechyběli ani draví ptáci jako jestřábi, nebo divo-

ká prasata.        

*  Povídání o lese – tak se nazýval tematický program 

pro Berušky (MŠ Tyršova) o tom, co zajímavého se 

děje v lese. O tom jim do školky přišel povídat pan 

myslivec. 

*  V listopadu provoněla třídu Motýlci vůně medových 

perníčků, které si děti i paní učitelky ozdobily za po-

moci paní Hartové. Motýlci i Rybičky si také vyzkou-

šeli, jak se dá pracovat s keramickou hlínou, ze které 

si vyrobili postavy andílků a další výrobky dle vlastní 

fantazie. Velký dík od dětí i učitelek z oddělení Motýl-

ci je směřován paní Janáčkové, která svým trpělivým 

přístupem a ochotou přispěla ke zdaru celé akce. To, 

že tvořit dovedou i děti ze Sluníček, prokázali v lis-

topadu kluci a holky, kteří zase s pomocí dospělých 

upekli výborný jablkový dort, usmažili palačinky a vy-

tvářeli netradiční banánové jednohubky.

Aktuality 
z mateřské školy 



Str. 7PROSINEC 2013 Základní škola

*  V pondělí 18. listopadu byla otevřena Soutěžní 
výstava dětských prací ve vestibulu přibyslav-
ské radnice, která byla realizována ve spolupráci 

s podnikem TPK – Pribina s.r.o. Odborná porota 

ohodnotila věcnými cenami nejzdařilejší díla, mož-

nost hlasovat měla i široká veřejnost. Zajímavostí 

byla možnost zakoupit si vybraný výkres či trojroz-

měrnou práci a svojí nabídnutou fi nanční částkou 

vstoupit do aukce. Vybrané prostředky budou po-

užity na fi nancování přestavby školní zahrady. 

*  Děti z oddělení Kuřátka, Motýlci a Berušky navštívi-

ly postupně prostory Městské knihovny v Přibyslavi. 

Hravou formou se dozvěděly o tom, jak to v knihov-

ně funguje – že se zde knihy přece nekupují, ale půj-

čují, co je to komiks. V dětském oddělení si mohly 

prohlížet knihy pro děti a také si trochu pohrát.

*  Naše děti pravidelně zpestřují svými vystoupeními 

nejrůznější kulturní akce, v měsíci listopadu děti 

z oddělení Rybičky vystoupily na zahájení výstavy 
ilustrátora Jana Kudláčka. Se svým pásmem písní 

a básní potěšily seniory v domě s pečovatelskou 

službou. I děti z MŠ Tyršova zase předvedly, co 

se naučily, dědečkům a babičkám v přibyslavském 

DPS.    

 *  Absolventky Střední zdravotnické školy v Havlíčko-

vě Brodě připravily na 12. listopad pro naše děti 

krátký program na téma zdravovědy, na to navázala 

o den později preventivní akce, připravená žáky ZŠ 

v Přibyslavi a členy MS ČČK pod vedením paní Ilo-

ny Loužecké. Děti se přiměřeně svému věku dozvě-

děly mnohé o tom, jak se mají chovat na silnici, jaké 

mají používat ochranné pomůcky, jak se chránit 

před nemocemi apod. Děti z oddělení Sluníčka si 

měly možnost prohlédnout skutečný interiér sanit-

ky rychlé lékařské pomoci.

V průběhu posledního letošního měsíce nás čekají ve 

všech odděleních každoroční vánoční dílny s rodiči, 

spojené s posezením u čaje a vánočního cukroví, kte-

ré nás příjemně naladí v době adventu. Tomu bude 

předcházet již také tradiční vystoupení při rozsvícení 

vánočního stromu na náměstí nebo mikulášská na-

dílka s Mikulášem, čerty a anděly, kterou pro nás při-

pravují žáci přibyslavské základní školy pod vedením 

svých učitelů. Dlouhé čekání na Ježíška nám zpestří 

veselá show Rádia Vysočina i slavnostní ukončení ka-

lendářního roku 2013.

   Závěrem bych chtěla tímto poděkovat za spolu-
práci rodičům, sponzorům i příznivcům MŠ a všem 
přeji jménem pedagogických i provozních pracov-
níků mateřské školy krásné Vánoce a úspěšný nový 
rok 2014.

Mgr. Jitka Nováková 
MŠ Přibyslav

   

   

    

      Uzávěrka příštího čísla
19. 12. 2013 do 12.00 hod.

 Pouštění draků

 Podzimní dekorace  – podzimníčci  Na hřišti

 Návštěva mateřské školy v knihovně

 Návštěva dětí v DPS  Návštěva dětí v DPS

Pokračování ze str. 7
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Němčina nekouše
Ve čtvrtek 24. 10. proběhla ve třídě 6. A animační hodina německého jazyka v pro-

gramu „Němčina nekouše“. Jsem velice ráda, že jsem se jí jako třídní učitelka mohla 

zúčastnit, neboť byla nádherná.

Němčinu představil dětem zábavnou formou mladý německý pedagog ze společ-

nosti Tangram. Byl nadšený, příjemný, velmi pěkně hovořil s dětmi – vše měl preciz-

ně připravené. Děti si povídaly o německy mluvících zemích, hrály pexeso, dokonce 

zpívaly operní árii a písničku, kterou doprovázely pohybem.

Ostatně o spokojenosti žáčků vypovídají následující věty:

„Nám se ukázková hodina moc líbila. Líbila se nám ta písnička, a jak jsme tancovali. 

Bavilo nás pexeso, a když jsme se představovali. Pan učitel byl milý a naučil nás 

spoustu nových věcí. Děkujeme za návštěvu.“ 

Kateřina Slavíčková, Martina Zychová

„Hodina byla velmi hezká a zábavná. Tancovali jsme, zpívali i operu a hráli německé 

pexeso.“ 

Mája Pometlová a Honza Neubauer

„Byla to velmi hezká hodina her a zpěvu.“ 

Karla Křišíková a Bára Bencová

„Bylo to zábavné a zajímavé a hezké, poučné.“ 

Lucka Šmídová, Apolena Kasalová, Lea Tvrdíková

 „Nejvíce nás pobavila písnička a ten tanec k ní. Ale i pexeso bylo super. Tato hodina 

byla zkrátka senzační, klidně bychom si ji zopakovaly:“ 

Kačka Vencová, Míša Jávorková, Marie Rosecká

„Hned na začátku nás naučil německy se představovat. Líbilo se nám, jak jsme hráli 

pexeso a zpívali německou písničku. Naučili jsme se nějaká slovíčka. Celá hodina 

byla moc pěkná.“ 

Šárka Burdová, Natka Sedláková

„Mě nejvíc bavilo německé počítání, písnička, skládání států, pexeso. Pán byl moc 

milý, líbilo se mi všechno.“ 

Petr Trefný

A mně nezbývá než s Petrem souhlasit. Kdybych se měla nyní rozhodovat pro cizí 

jazyk, asi bych si vybrala němčinu, tak to bylo dobrý!

Mgr.et Mgr. Monika Linková
                                                   Nová budova školy v provozu
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Místní skupina 
Českého červeného kříže 
v Přibyslavi

 Člověče nezlob se! – akce SDH Radostín

 Příprava pro sázení stromků na akci Stromy a my

HUDEBNÍ INTERMEZZO
Každý rok pořádá v předvánočním čase ZUŠ J. V. Stamice, pobočka Přiby-

slav ve spolupráci s KZM Přibyslav Hudební intermezzo. Jedná se o koncert, 

který je zaměřen na určité téma. První Hudební intermezzo se uskutečnilo 

v roce 2007 a zazněly na něm jazzové skladby. V dalších letech byl koncert 

věnován např. českým autorům, pohádkám, muzikálům nebo evergreenům 

světové hudby. Na koncertech vystupují současní i bývalí žáci ZUŠ, učitelé 

a hosté. 

V roce 2011 se zrodil nápad uspořádat Hudební intermezzo jako kon-

cert žáků a jejich rodinných příslušníků. Společně si zahrály děti se svými 

sourozenci, rodiči, prarodiči a dalšími. Koncert se do našich myslí zapsal 

úžasnou atmosférou, a proto jsme se rozhodli letos Hudební intermezzo 

věnovat opět rodinám. Již od září probíhá příprava a kromě žáků nacvičují 

skladby i další odvážní členové jejich rodin.

Hudební intermezzo bude v sobotu 14. prosince 2013 od 16.00 hodin 
v Kulturním domě Přibyslav.

Vzhledem k tomu, že se koncert uskuteční v době, kdy přípravy na Váno-

ce poběží v plném proudu, podpoříme tuto sváteční náladu a provoníme 

kulturní dům horkou medovinou a svařeným vínem. Vše bude k zakoupení 

v bufetu KD od 15.00 hodin.

V příštím roce oslaví naše pobočka ZUŠ výročí 30 let od svého založení. 

K této příležitosti připravujeme nástěnný kalendář s fotografi emi všech tříd 

ZUŠ. Kalendář bude možno zakoupit v KD Přibyslav během Hudebního 

intermezza a v dalších dnech na pobočce ZUŠ. Výdělek z prodeje těchto 

kalendářů bude věnován na nákup nového klavíru do kulturního domu. 

Srdečně všechny zveme!

za pobočku ZUŠ Hana Loubková

Listopadové akce:
V sobotu 9. 11. jsme se s dětmi z našeho kroužku Červenokřižáčků zúčastnili akce 

„Člověče, nezlob se!“ – pořádané SDH Radostín v Kulturním domě 

v obci Knyk u Havlíčkova Brodu. Oblíbené dětské hry se zúčastnilo celkem 116 hráčů 

a hráček z řad dětí i dospělých z různých míst Česka. Organizace akce byla výborná, užili 

jsme si skvělou herní zábavu. Dětem i nám dospělým, se akce velmi líbila, určitě rádi při-

jmeme pozvání na příští ročník. Těšíme se již nyní na jarní „živé“ i na podzimní „deskové“ 

Člověče, nezlob se! 

V neděli 10. 11. jsme zahájili Veřejnou sbírku pro O.S. Trojka na Svatomartinském lam-

pionovém průvodu – na parketě v Dobré. Zde jsme „rozdali“ téměř 120 koulí za minimální 

hodnotu příspěvku 30,- Kč. 

V sobotu 16. 11. jsme se zapojili do akce Stromy a my.  Sázeli jsme stromečky pod rybní-

kem V Klopotech (mezi obcemi Hřiště a Ronov). 

V sobotu 23. 11. jsme měli schůzku Červenokřižáčků, kde jsme se učili první pomoc 

a poté se zaměřili na náplň besídky pro členy MS ČČK.

V pátek 29. 11. – rozpečetění pokladničky – Veřejná sbírka pro O.S. Trojka.

V sobotu 30. 11. jsme pomáhali v dílničkách maminkám z KVC Harmonie na jejich již 

tradiční vánoční výstavě. 

Prosincové akce:
V neděli 1. 12.  bude při příležitosti rozsvěcení přibyslavského vánočního stromu předán 

symbolický šek zástupcům O.S. TROJKA. Děkujeme všem, kdo přispěli.

V sobotu 7. 12. budeme s dětmi vyrábět dárečky a trénovat básničky na besídku pro 

členy MS ČČK Přibyslav.

Ve čtvrtek 12. 12. proběhne vánoční besídka – bližší informace v pozvánce a na plakátech

V pátek 13. 12. pojedeme s dětmi potěšit básničkami a písničkami seniory z Domova 

důchodců U Panských v Havlíčkově Brodě, kam jsme zváni již třetím rokem.

Na závěr přejeme všem lidem krásné, pohodové Vánoce a hodně zdraví a štěstí 
v novém roce 2014!

Za MS ČČK Přibyslav
Ilona Loužecká

Kristýna Loužecká
e-mail: mscckpribyslav@seznam.cz

facebook: Místní skupina ČČK Přibyslav
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Odkud jsi?                         
Svátky, které slavíme během roku, jsou vlastně 

vzpomínáním na události, které se kdysi 

staly. Velké dějinné události přetrvají pouze 

tehdy, když se stanou osobními. Většinou 

lidé dokáží povyprávět o tom, co pro ně 

znamenají vzpomínky na Vánoce, Velikonoce 

i jiné svátky. Období Adventu a Vánoc 

je časem, v němž se uprostřed „nevěřícího“ 

světa stává téměř viditelným něco z obsahu ztracené 

víry a co znovu objevujeme i ve vzpomínkách. Je to podobné jako 

když světlo hvězdy vidíme ještě dlouho poté, co zanikla. Vánoce svým 

poselstvím vypovídají o tom, že sám Bůh se nám viditelně ukázal skrze 

tvář prostého a chudého Dítěte, jehož bohatstvím je láska ke všem 

lidem. 

Jaký je však původ tohoto Betlémského dítěte?

Římský prefekt Pilát Pontský, když vyslýchal obžalovaného Ježíše Krista, 

se ho znenadání zeptal: „Odkud jsi?“ Ježíšovi žalobci ho totiž obvinili 

z rouhání, že se prohlašoval za Syna Božího. Pilát se ptá proto, aby 

pochopil, kdo Ježíš je a co chce. Otázka „odkud jsi“ je otázkou po 

Ježíšově původu a tedy po jeho podstatě. 

Autoři evangelií popisují událost v Ježíšově domovském městě 

v Nazaretě, kde Ježíš v synagoze vykládal posvátné texty Písma svatého 

s mocí a obsah textu vztahoval na sebe. Posluchače to vyděsilo a jejich 

úlek se změnil v odpor: „Copak to není syn tesařův a Mariin a nejsou 
jeho příbuznými Jakub, Josef, Juda a Šimon? A pohoršovali se nad ním.“ 

Z tohoto plyne, že Ježíš je jako každý jiný člověk. Zdá se, že obyčejnost 

Ježíše, dělníka z Nazareta, neskrývá žádné tajemství.

Objeví se ale i opačný argument. Nazaretští po Ježíšově promluvě 

v synagoze, ještě než ho odbyli jako známého, se podivili jeho slovům 

a ptali se: „Odkud to má? A co znamená ta moudrost, která mu byla 
dána, a ty zázraky, které se dějí jeho rukama?“ 

Odpověď na otázku „odkud“ je zároveň známá i neznámá. Při jedné 

z cest se Ježíš zeptá následovníků: „Za koho mě lidé pokládají? … A za 
koho mě pokládáte vy?“ Kdo je Ježíš a odkud je?

Matoušovo evangelium začíná rodokmenem Ježíše. Rodokmen 

začíná Abrahámem a končí Marií. Rodokmen má danou strukturu: 

„Abrahám měl syna Izáka, Izák Jákoba…“ Konec rodokmenu 

ovšem strukturu narušuje. U Ježíše není řeč o zplození (měl nebo 

měla), nýbrž: „Jákob pak měl syna Josefa, muže Marie, z níž se narodil 
Ježíš řečený Kristus.“  S tajemstvím jeho „odkud“ se zde setkáváme 

naprosto konkrétně. Jeho původ lze popsat, a přesto zůstává 

tajemstvím.   

Evangelista Jan, u něhož otázka „odkud“ také zaznívá, na ni odpovídá 

v Prologu: „Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo 
byl Bůh … A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.“ Ježíš je tím 

Slovem, které se zde na zemi stalo člověkem. Podle Jana je Ježíšův 

původ spjat se samotným „počátkem“, on je prazákladem všeho. On 

pochází od Boha. On je samotným Bohem.

Pro evangelisty je naprosto zřejmé, že Ježíš je pravý člověk i pravý 

Bůh. Prolnutí obojího je velmi obtížné defi novat. Zůstává tajemství, 

a přesto se vyjevuje ve vánočních  příbězích o narození Betlémského 

dítěte, které objasňují podstatu osoby Ježíše Krista.  

Vážení občané, milí přátelé, přijměte srdečné pozvání k osobnímu prožití 

tajemství Betlémského dítěte do farního kostela Narození svatého Jana 

Křtitele.  Vánočnímu programu bude předcházet zpovídání v kostele v sobotu 

21. prosince od 13.30 hod. Mše svaté budou slouženy následovně: na Štědrý 

den v 16.00 hod. dětská mše svatá a ve 24.00 hod. půlnoční mše svatá. 

Na slavnost Narození Páně 25.12. je začátek bohoslužeb stanoven na 

8.00,  9.30 hod. V 16.00 hod. v kostele děti provedou dětské vánoční 

představení. Na Štěpána 26.12. bohoslužby začnou v 8.00 a v 9.30 hod. 

V 19.00 hod. v kostele je na programu zpívání koled za doprovodu varhan. Na 

Nový rok 1.1. 2014 mají bohoslužby svůj začátek v 8.00,  9.30 a v 18.00 hod. 

Požehnané prožití svátků vánočních přeje a na setkání s vámi se těší

P. Zdeněk Kubeš, farář
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F O T O R U B R I K A :
Na návštěvě v Utíně
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SVATOMARTINSKÝ 
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
V neděli 10. listopadu 2013 od 15.00 hod. KVC Harmonie, MS ČČK s městem Při-

byslav uspořádali poprvé v hasičském areálu v Dobré lampiónový průvod, který se  

v  předchozích letech konal na louce „pod zámkem“. Podzimní počasí nám přálo a 

v Dobré se sešlo téměř 400 lidí.

Na uvítanou dostávali návštěvníci Svatomartinské rohlíčky upečené od maminek 

z Harmonie.

Pro děti byl připravený bohatý program s přivítáním svatého Martina. Děti sou-

těžily ve skákání přes překážky nebo házely podkovou. Za splnění úkolu je čekala 

sladká odměna.

Tradičně býval na louce živý kůň, ale z bezpečnostních důvodů jsme museli koně 

„zrušit.“ Nahradili jsme ho kresbou na plátně „Svatý Martin na bílé koni“.

Děti si malbu ozdobily sněhovými vločkami z papíru. Bylo připraveno i něco na 

zahřátí pro dospělé. Děti tancovaly s instruktorkou a dospělí se mohli zahřát u ohně. 

Největší zájem u dětí vzbudilo posílání balónků s přáním pro Ježíška - hromadně 

vzlétlo 180 balónků.

Součástí lampiónového průvodu bylo také zahájení sbírky na pomoc občanského 

sdružení TROJKA pod vedením Ilony Loužecké z MS ČČK. Účastníci průvodu, kte-

ří přispěli do sbírky, obdrželi vánoční ozdobu, kterou si libovolně nazdobí. Buď si jí 

ponechají doma,  nebo mohou ozdobu přinést do Informačního centra v Přibyslavi. 

Ozdobami pak bude okrášlen vánoční strom na náměstí, který se slavnostně rozsvítí 

1. prosince v 17.00 hodin. Právě pod rozsvíceným stromem bude zástupcům TROJ-

KY předán formou šeku výtěžek sbírky.

Na závěr celé akce vypukla při setmění ohňová show, která sklidila velký ohlas  

a po té se rozsvítily lampiónky a rodiče s dětmi se vydali cestou do města.

Po celou dobu programu kolektiv z Harmonie obstarával občerstvení a hudbu 

v areálu.

Tím to chci poděkovat p. L. Janáčkovi a cukrárně Fontána za sponzorské dary a za 

spolupráci s kroužkem Červenokřižáčků. DĚKUJEME!!

Dále si pro Vás připravujeme Vánoční výstavu a Den otevřených dveří v Harmonii. 

Těšíme se na Vás!!
Za KVC Harmonii Petra Pejzlová
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ZAZVONIL 
ZVONEC 
… a pomalu se přiblíží i konec roku 2013. Co nám 

přinesl? Někomu radost, jinému starost, někomu 

nemoc a jinému zase uzdravení. S tím už se nic 

nedá dělat. Takový život je a tak jej musíme brát. 

Přinesl nám ale i krátké jaro, krásné teplé léto, po-

měrně hezký podzim. A jaká bude zima? To se ještě 

uvidí. Ale co je dobré, najít a vybrat si i v té nejsví-

zelnější životní situaci to lepší, najít upřímné přátele 

a známé, aby se člověk měl s kým podělit jak o rado-

sti, tak i o starosti. A proto se tak rádi scházíme při 

nejrůznějších akcích, které pořádáme pro své členy 

a naše příznivce. S jarním sluníčkem vyrážíme na 

první krátké procházky, protože mnohým z nás již 

zdraví nedovolí delší výlety. Rádi si společně zapla-

veme a zacvičíme na městském koupališti, posedí-

me při hezké písničce. Nebo si uděláme krátký spo-

lečný výlet do okolních měst. I přes všechny naše 

neduhy a nemoci se snažíme žít aktivně, radovat se 

z každé hezké chvíle. Teď je před námi čas adventu 

a vánoc. Chtěla bych vám proto ze srdce jménem 

svým i celého výboru SPCCH popřát klidné dny 

beze spěchu, plné pohody, ale hlavně to nejdůle-

žitější – zdraví, zdraví a ještě jednou hodně zdraví.  

A když se budete cítit sami, přijďte mezi nás. Rádi 

vás mezi sebou přivítáme. Teď v prosinci si udělá-

me výlet do předvánočního Hlinska, pak se chceme 

společně sejít na předvánoční besídce. Po novém 

roce pro vás připravujeme ve spolupráci s KZM 

Přibyslav karaoke – soutěž O zlatého skřivana. 

A pak se už zase budeme těšit na jaro. Ještě jednou 

krásné svátky vánoční a dobrý rok 2014 vám všem 

přeje a na setkání při našich akcích se těší 

Věra Schusterová

předsedkyně SPCCH ČR ZO Přibyslav

Betlémské světlo
„Snahou každého světla je prozářit tmu…“

Takhle nějak si to museli říkat i pracovníci rakouského rozhlasu v Linci, když 

v roce 1986 přemýšleli, jak ozvláštnit sbírku pro zrakově postižené děti, nazva-

nou Světlo ve tmě. Mohla je také inspirovat pověst italského města Florencie.

Římský papež Urban II. (1088-1099) vyzval v té době evropské rytíře, aby zorganizovali válečnou výpravu 

do Palestiny a osvobodili od mohamedánů především Betlém a Jeruzalém – rodiště a hrob Ježíše Krista. 

Podle červených křížů, které si připevňovali na oděvy, se jim proto začalo říkat „křižáci“. Dalo se na ni na-

jmout i několik mládenců z Florencie. Jeden z nich při odjezdu přísahal, že když výpravu přežije a vrátí se, 

donese do rodného města plamínek ohně z věčného světla, které hoří v betlémské bazilice. Málokdo mu 

tehdy věřil. Po několika letech, těsně před Vánocemi, se před branami města objevilo několik otrhaných 

a zubožených postav, v jejichž čele šel jeden s hořící svící. Těžko v nich Florenťané poznávali svoje syny, 

kteří před lety odešli z domova do války proti mohamedánům. Všichni ale přísahali, že plamínek na svíci, 

kterou nesli, je skutečně přímo z Betléma. Ochránili ho v každém počasí, vezli ho po souši i po moři, jen 

aby splnili svůj slib. Ve středověku to tak bylo první a zároveň poslední betlémské světlo.

A nápad byl na světě! Dopravit před Vánocemi do Rakouska světlo z Betléma jako poděkování těm, kteří 

ochotně a rádi přispějí nějakým způsobem postiženým dětem. V té době nikdo z nich ovšem netušil, že za 

pár let se z tohoto nápadu zrodí jeden z novodobých vánočních zvyků.

Jak tedy světlo dopravit? Musela tu ovšem být spojitost se zrakově postiženými dětmi, protože sbírka Svět-

lo ve tmě byla určena především pro ně. Z fondů sbírek se prostředky uvolnit nemohly a tak se pracov-

níci rozhlasu obrátili se svojí žádostí na leteckou společnost AUA a cestovní kancelář Raiff eisen. Tak bylo 

zajištěno, že jedno dítě a malý televizní štáb pojedou do Betléma pro světlo zdarma. V té době však ještě 

v důsledku politické situace bylo zapotřebí spousta povolení, navíc pro natáčení v zemi tak dbající na bez-

pečnostní opatření, jako je právě Izrael. Díky ochotě všech zainteresovaných se ale podařilo vše zvládnout 

včas. A tak od roku 1986 se začala novodobá éra dovozu Betlémského světla. K nám se Betlémské světlo 

dostalo až po pádu čtyřicetileté komunistické vlády a v rukou exilových skautů putovalo v prosinci 1989 až 

pod sochu sv. Václava v Praze. 

Letos k nám do Přibyslavi Betlémské světlo dorazí v sobotu 21. 12. 2013 v 7.43 hodin vlakem z Brna.  
Tradičně jej převezmou skauti ze střediska Goliath, zástupci místní vlakové stanice a několik občanů města, 

kteří ho poté odnesou do nádražní budovy, do farního kostela, do městské knihovny a do Domu s pečo-

vatelskou službou v Přibyslavi. Na všech těchto místech, vyjma domu s pečovatelskou službou, je pro 

veřejnost možnost si světlo odnést domů.

Informace o historii Betlémského světla byly použity z webu: http://www.betlemskesvetlo.cz 
 Karel Březina 
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Celostředisková akce
V neděli 20. října 2013 mezi hodinami 12 a 14 vyrazilo z Přibyslavi několik malých skupinek. Cíl cesty ne-

byl zcela jasný – starším přišla e-mailem zpráva:  Jděte na souřadnice „49°36‘10.725“N 15°44‘13.066“E.“  

Mladší měli jít tam, kde je arís a ňeho, tsom ýkcirotsih, eckarta ákcitsirut. Ostatní putující (členové českých 

výsadkových skupinek) se dozvídali cíl až postupně – cestou museli šifrovat, přemýšlet, orientovat se v teré-

nu, použít důvtip, vyhnout se hlídce na koních, odvysílat zprávu, určit správnou cestu – zkrátka se neztratit 

a všechno najít. Neztratil se nikdo a na základnu nakonec dorazili všichni.

Ahoj vlčata a světlušky, skauti a skautky, roweři a rangers,
cílem naší celostřediskové akce bylo poslat zprávu našim skautským přátelům do Holandska. Povedlo se 
– tady máte její znění:
/...././.-../.-../--- // .../-.-./---/..-/-/... // ..-./.-./---/-- // -.-./../-/-.-- // --/---/---/-.- // ./-. // --/../-../-.././.-../.-
/.-/.-. // --/.-/-./-.-- // --./.-./././-/../-./--./... // ..-./.-./---/-- // -/---/.--/-. // ---/..-. // .--./.-./../-.../-.--/.../.-../.-
/...-/--..- // .--/. // .--/---/..-/.-../-.. // .-../../-.-/. // -/--- // .-././--/./--/-..././.-. // ---/..-/.-. // -.-./---/--/--/---/-. 
// --/././-/../-./--. // ---/..-. // -/..../../... // .../..-/--/--/./.-. // ../-. // --.././.-.././--../-./. // ..../---/.-./-.-/-.--/.-
.-.-. /// .--/. // .-/.-./. // ..././-./-../../-./--. // -.--/---/..- // -/..../../... // --/./.../.../.-/--./. // -../..-/.-./../-./--. 
// ---/..-/.-. // -/---/-../.-/-.--/... // --./.-./---/..-/.--. // ./...-/./-./-/.-.-.-. /// -/..../../... // .--/.-/... // ...././.-../-.. 
// ../-. // .../..-/.-./.-./---/..-/-./-../../-./--. // ---/..-. // .--./.-./../-.../-.--/.../.-../.-/...- // .--/...././.-./. // .--/. 
// .--././.-./..-./---/.-./--/./-.. // --/.-/-./-.-- // -/.-/.../-.-/.../.-.-.-. /// .--/. // .-/-/-/.-/---- // .- // .-../../-./-.- // 
---/..-. // ..-././.-- // .--./../-.-./-/..-/.-././... // -/.-/-.-/./-. // -/---/-../.-/-.--/.-.-.-. /// .../-.-./---/..-/-/... // ..-./.-
./---/-- // .--./.-./../-.../-.--/.../.-../.-/...-/
Odpověď z Holandska na sebe také nenechala dlouho čekat:
/.--/./.-../.-..//--./.-./././-/../-./--./...//-.../.-/-.-./-.-//..-./.-./---/--//-/...././/-../..-/-/-.-./....//.../-.-./---/..-/-
/...//.--/.//..../.-/...-/.//-././...-/./.-.//-../---/-././/.-/-./-.--/-/..../../-./--.//.-../../-.-/.//-/..../../...//.--/../-
/....//---/..-/.-.//.../-.-./---/..-/-//--./.-./---/..-/.--.//-.../..-/-//.--/.//-../../-..//..-/..././/.-./.-/-../../---//-.-./---/-
-/--/..-/-./../-.-./.-/-/../---/-.//-/---//-.-./---/--/.//../-.//-.-./---/-./-/.-/-.-./-//.--/../-/....//---/-/...././.-.//.../-.-
./---/..-/-//--./.-./---/..-/.--.//-/..../../...//.--/././-.-/./-./-..//--./.-./././-//.-/.-../.-..//---/-/...././.-.//.../-.-./---
/..-/-//--/./--/-..././.-./...//..-./.-./---/--//--/.//-./.././.-../...//-.../.-./..-/--./--/.-/-./

Také jste se ptali po zhodnocení. Dobří jsou všichni, kteří se nebáli a vyrazili v daný čas z daného místa – 

účast byla veliká a mile nás překvapila. Zadané úkoly jste splnili všichni – jak moc vám to dalo zabrat, víte 

sami nejlépe. Díky patří vytrvalcům, kteří i přes pořadatelský „neodhad“ časové náročnosti celého putování, 

vydrželi až do konce a odeslali zprávu (Radek Hanold, Michal Janáček, Michal Málek, Šárka Vrbická a Kája 

Matějová). Hlídku na koních velmi překvapil vytrvalý a urputný útěk skupiny č. 4. Hodnotili to slovy: „Jsou 

fakt dobří, museli si pěkně máknout.“ Pochvalu si zaslouží také nezdolná a houževnatá skupina číslo 5 (kte-

rá, ačkoliv byla oslabená, se nezalekla, nepropadla panice a dokázala si bez problémů poradit). Chválíme 

i skupinu číslo 6 za jejich rychlý přesun mezi úkoly a jejich soustředěnou práci.

Za celý přípravný tým váš Yggep.

Skauti – středisko Goliath Peklo 2013
Srdečně zveme všechny zvědavé, hodné i zlobivé, 

malé i velké  ve čtvrtek 5. prosince 2013 od 17 h. 
do tradičního Přibyslavského Pekla pod městskou 

radnicí. Vlastní nadílky i soupisy předností a nedo-

statků malých „andílků“ jsou vítány.

PF 2014
Do nového roku pohodu na každém kroku …

… přejeme všem našim členům, příznivcům, zná-

mým, podporovatelům, občanům Přibyslavi i celé-

ho okolí a všem lidem dobré vůle.

Co nás čeká a nemine …
Příští rok nás kromě tradičních činností čeká i okres-

ní kolo Závodu vlčat a světlušek, které budeme po-

řádat 3. května 2014 u nás v Přibyslavi. Držte nám 

palce, ať to všechno zvládneme. O dalších plánech 

a podrobnostech vás budeme informovat postup-

ně.

Za JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, 
středisko Goliath Přibyslav

Honza Janů, Kájínek Březina, Helda Hrnčířová
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Domácí  hospicová  péče je   služba  poskytovaná 
Oblastní  charitou Havlíčkův Brod  od 1. 10. 2008. 
V letošním roce tedy slaví pět let své existence. 

Služba je určena těžce nevyléčitelně nemocnému 
v jeho posledních dnech a týdnech života. Umožňuje 
nemocným lidem důstojně umírat v domácím prostře-
dí v kruhu svých blízkých, zachovat kvalitu života ne-
mocným v terminální fázi života, doprovázet pozůstalé 
v těžkém období truchlení. Pomáhá při zařizování po-
třebných záležitostí týkajících se rozloučení se zemře-
lým a podporuje v návratu do běžného života. 

Výchozím předpokladem pro poskytování domácí 
hospicové péče je ochota rodiny pečovat o nemoc-
ného. Hospicová péče je pouze pomocí a podporou 
péče rodiny.

Kombinuje v sobě péči ošetřovatelskou a lékařskou 
s pomocí v oblasti sociálně-právní, psychologické či 
duchovní. 

Zdravotní péče zahrnuje odborné výkony indikova-
né lékařem, které zajišťují kvalifi kované zdravotní sest-
ry s registrací prostřednictvím ošetřovatelské služby 
Oblastní charity Havlíčkův Brod.  

Sociální část je poskytována prostřednictvím odleh-
čovací služby, která zahrnuje tyto základní činnosti: po-
moc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek 
pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc 
při zajištění stravy, zprostředkování kontaktu se spo-
lečenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, 
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací 
a aktivizační činnosti.

Pro kvalitu života nemocného a ulehčení práce 
všech pečujících nabízíme i možnost zapůjčení vhod-
ných kompenzačních a rehabilitačních pomůcek – 
např. polohovací lůžka, infuzní pumpy, lineární dávko-
vače, chodítka, zvedáky, invalidní vozíky apod.

Služba je poskytována v celém havlíčkobrodském 
a v části humpoleckého vikariátu. 

Sídlo hospicového týmu se nachází v Havlíčkově 
Brodě – Bělohradská 1128, kde bude probíhat i Den 
otevřených dveří v úterý 10. prosince 2013 v době 
od 8:00 do 16:30 hod. Návštěvníci si budou moci 
prohlédnout zázemí hospicového týmu, fotografi e 
zachycující činnosti pracovníků se svými klienty, získají 
podrobnější informace o službě a budou si moci odnést 
informační letáky nejen o Domácí hospicové péči, ale 
i letáky jiných projektů Oblastní charity Havlíčkův Brod.  

Mgr. Jana Zelenková

Domácí 
hospicová 
péče slaví 5 let 
své existence
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Milí čtenáři, příznivci KZMP, návštěvníci informačního 
centra a městského muzea. Listopad je za námi.  Nejen již 
měsíc vyzdobené obchodní domy, ale teď už i zkrášlená 
náměstí měst a obcí a dokonce i vánoční stromy po 
náměstích nám avizují ten slavnostní čas – advent. Rok 
se zase blíží ke svému konci a mnohým z nás se zdá, že 
se tak děje rok od roku rychleji. Konec roku většinou 
vyzývá k bilancování úspěchů či neúspěchů. Já se však 
v tomto příspěvku klasicky vrátím jen k měsíci listopadu 
a zrekapituluji, co se dělo nejen v knihovně. Pokud má 
někdo chuť zavzpomínat si na akce celého roku 2013, 
které pro vás KZMP připravilo a uspořádalo, budeme 
jedině rádi a doufáme, že si jich mnoho vybavíte.

Začnu jako vždy tradičním připomenutím návštěvy 
z KVC Harmonie. Harmonie k nám chodí vždy první 
středu v měsíci, proto je „na řadě“ jako první. Tentokráte 
přišlo docela dost maminek se svými dětmi, tak jsme 
mohli krásně zase tvořit. Děti byly povětšinou ještě 
maličké, ale maminky jim s obrázkem pomohly. Dělali 
jsme podzimního draka z papíru, který byl vyzdoben 
suchými listy. Velmi zajímavá bude příští návštěva 
Harmonie – vychází nám totiž na středu 4. prosince 
a jak jistě tušíte, ponese se v mikulášském duchu. Děti 
se mohou těšit na setkání přímo s pekelníkem, a pokud 
se pochlubí nějakou pěknou básničkou, písničkou či 
tanečkem, samozřejmě je nemine sladká odměna. Moc 
se na ně těšíme, protože si to náramně užijeme. 

V polovině měsíce, ve čtvrtek 14. listopadu se 
dopoledne v kulturním domě konala vernisáž k výstavě 
s názvem „Pocta Janu Kudláčkovi“, významnému 
ilustrátorovi dětských knih. Na tuto akci si místní MŠ 
připravila velmi krásný program – několik dětí nám 
zahrálo milou pohádku „Boudo, budko, kdo v tobě 
přebývá?“. Děti měly pěkné decentní kostýmy zvířátek 
a vše se jim povedlo. Vzácnou návštěvou vernisáže 
byla paní MgA. Jiřina Rákosníková, taneční pedagožka 
a spisovatelka, jejíž knihy ilustruje právě Jan Kudláček. 
Tato příjemná vitální dáma si s dětmi z MŠ i ZŠ zazpívala 
mnoho krásných písniček, zarecitovala říkadla, zahrála 
na různé hudební nástroje a samozřejmě zatancovala. 
Její knihy s úžasnými ilustracemi pana Kudláčka, jejichž 
součástí je i CD skupiny Hradišťan, si můžete zakoupit 
v informačním centru. Zde je k mání i vánoční betlém od 
tohoto ilustrátora. Výstava ilustrací potrvá v kulturním 
domě do 15. prosince. Zajděte se podívat, je to zážitek 
i inspirace na vánoční dárek.

VÁNOČNÍ ČAS V KZMP
Ani v listopadu na nás nezapomněly děti mateřské 

školy. Ve středu 20. 11. se za námi přišla podívat 
Kuřátka s paní učitelkami. Děti se vyloženě seznamovaly 
s knihovnou – řekli jsme si základní informace o knížkách, 
o tom, jak to v knihovně chodí, jaká jsou pravidla a že 
v knihovně si mohou půjčit i jiné věci než jenom knihy 
a také si tu mohou pohrát. Děkujeme jim za příjemné 
dopoledne.

Začátkem listopadu též proběhlo vyhodnocení 
říjnové soutěže „Nakresli komiks podle své oblíbené 
knihy“ a losovali jsme i výherce „komiksového kvízu“. 
Ohodnocených autorů komiksu bylo pět, jsou jimi 
Simonka Marincová, Anetka Körberová, Káťa 
Augustinová (všechny ze 7. A), dále Láďa Macek 
z primy a nemladší účastnice Eliška Homolková. Všem 
vítězům moc gratulujeme a děkujeme za jejich krásné 
komiksy. Ty jsou k vidění v dětském oddělení knihovny. 
Děti byly odměněny dárkovými balíčky se sladkostmi, 
malými dárky a volnou vstupenkou na Mikulášské 
odpoledne.  Z mnoha správně vyluštěných komiksových 
kvízů jsme vylosovali tři šťastné. Jeho vítězkami jsou 
Nela Čeloudová, Kateřina Štědrá a Terezie Loužecká. 
I na tyto výherce čeká v knihovně odměna. Ostatní 
luštitelé kvízu také nepřijdou zkrátka – v knihovně i pro 
ně máme malou sladkost.

Ještě v rámci přehlídky amatérských divadelních 
souborů „Divadelní Přibyslav“ jste měli možnost poslední 
listopadovou sobotu navštívit Mikulášské odpoledne 
plné soutěží a her s loutkářským souborem Přibyslavská 
pimprlata. A v neděli 1. prosince proběhlo slavnostní 
rozsvícení vánočního stromu před radnicí, které bylo 
i zakončením zmiňované přehlídky divadel. Věříme, že 
jste byli s představeními spokojeni a těšíte se již na další 
ročník.

Ve čtvrtek 5. prosince se také KZM Přibyslav podílí 
na tradiční akci s názvem Přibyslavské peklo, která se 
uskuteční pod taktovkou místních skautů opět v radničním 
sklepení. Všichni jste srdečně zváni, především rodiče 
s dětmi, které nejsou, kulantně řečeno, zrovna vzorné – 
tady je totiž zlobení hodně rychle přejde!

V prosinci, od 16. 12. nás čekají i menší změny 
v otevírací době knihovny a informačního centra. 
Především o svátcích a ve dnech mezi nimi. Podrobný 
přehled o provozní době je k dispozici na stránkách 
tohoto prosincového čísla.

A čeká nás obvyklý závěr – mám radost, že vás mohu 
do knihovny nalákat zase na spoustu nových knížek, tak 
neváhejte. 

Především pro čtenáře něžnějšího pohlaví tu máme 
konečně již třetí díl trilogie od E L James „Padesát odstínů 
svobody“, nejen pro milovníky „Celestinského proroctví“ 
od Jamese Redfi elda tu máme jeho pokračování 
s názvem „Desáté proroctví“, dále „Tajemství Shambhaly“ 
a „Dvanáctý vhled“. Jde o knihy nejen o duchovním 
učení, ale i o dobrodružství. Od autora knihy „Všichni 
krásní koně“ Cormaca McCarthyho tu na vás také 
čeká pokračování – „Hranice“ a „Města na planině“. 
Zajímavou, i když pochmurným a smutným tématem 
se zabývající knihou je „Osvětimská knihovnice“. Nově 
si u nás můžete vypůjčit dvě knihy od Johna Irvinga 
– „Modlitba za Owena Meanyho“ a jeho nejnovější 
„V jedné osobě“. Jistě potěší i novinka od oblíbeného 
Simona Mawera „Pád“. Od Dana Browna tu na vás čeká 
starší kniha „Andělé a démoni“ a nejnovější „Inferno“. 
Ani čeští autoři nezůstávají stranou – máme tu pro vás 
knihy od Josefa Formánka „Létající jaguár“ a „Syn větru 
a prsatý muž“, dále psychologický thriller ze Šumavy od 
Davida Jana Žáka s názvem „Ticho“. Najde se něco i pro 
milovníky detektivek. 

Mnoho novinek čeká i na dětské čtenáře. Nenechte se 
tedy pobízet a přijďte do knihovny!

A co by to bylo za vánoce bez Betlémů. Ty si můžete 
od 9. prosince 2013 až do 6. ledna 2014 prohlédnout 
v našem městském muzeu.  A kdybyste hledali inspiraci 
na hezký dáreček pod stromeček, možná, že si z našich 
knih nebo suvenýrů vyberete ten pravý.

I v kulturním domě je co k vidění.  Nejen již zmíněná 
prodejní výstava. V sobotu 14. prosince se můžete 
přijít potěšit hezkou hudbou. Je pro vás připraven ve 
spolupráci se ZUŠ, pobočka Přibyslav adventní koncert 
„Hudební intermezzo“. A protože v domácnostech již 
budou vrcholit přípravy na vánoční svátky, jistě mnohý 
z vás přijme vděčně v sobotu 21. 12. program fi lmového 
klubu, který si pro vás připravil nejen zajímavý fi lm, ale 
i vynikající hudební vystoupení.   

Krásné prožití vánočních svátků a mnoho pohody 
v novém roce vám přeji nejen já, ale i všichni pracovníci 
KZM Přibyslav. 

Markéta Gögeová, 
knihovnice

PŘIBYSLAVSKÉ KALENDÁRIUM 
Narodili se v měsíci prosinci...

* 7. prosince 1841 ve Dvorku 
u Přibyslavi

František Niklfeld
člen městské rady, okresní sta-
rosta, poslanec Českého zem-
ského sněmu, starosta města 
Přibyslav, člen městských spol-
ků a organizací

* 9. prosince 1911 v Přibyslavi

profesor ThDr. Jan Filip
kněz, profesor, spisovatel, vý-
znamný esperantista – sestavil 
Velký slovník esperantsko– 
-český, česko esperantský 

* 16. prosince 1872 v Soběslavi

Rudolf Ludmila
přibyslavský učitel, kreslíř 
a malíř, významná osobnost 
kulturního a společenského 
života ve městě, člen mnoha 
dobrovolných spolků (hasiči, 
divadelní ochotníci apod.)

* 21. prosince 1878 v Přibyslavi

JUDr. Emerich Fiala
přibyslavský rodák, notář, spi-
sovatel

* 18. prosince 1926 v Přibyslavi

PhDr. Oldřich Málek
přibyslavský rodák, zapálený 
badatel, amatérský historik, 
geolog a archeolog, člen a spo-
lupracovník řady historických 
spolků a muzeí, autor mnoha 
odborných článků, esejí i básní 

* 24. prosince 1899 
v Přibyslavi

Vlastimil Vrtiš
přibyslavský rodák, český pří-
rodovědec, veterinární lékař, 
autor nejedné vědecké práce 
o histologii kůže
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 Z vernisáže výstavy Pocta J. Kudláčkovi

RADY BABIČKY APOLÉNKY,…
Kterak dítka zabaviti v tomto zimním čase? Je to jednoduché. Dej jim vyráběti, již 

od začátku adventu, papírové ozdůbky na mikulášskou nadílku či vánoční stro-

meček. Nejsi-li příliš movitá,  zakup v NARPĚ obyčejný balicí papír. Jest v několika 

odstínech – bílý, šedý, modrý, fi alový. Z takovýchto papírů se lehce vyrobí sáčky 

na jablíčka či ořechy pro Mikuláše. Šikovné dítko pak může své výtvory dotvořiti 

vlastnoruční kresbou či malbou. Jestliže můžeš, zakup papíry barevné – jest jich 

velký výběr. Z nich se dají vyrobiti různé řetězy, hvězdy, košíčky apod. Výsledek je 

pak daleko dokonalejší. Abys ušetřila, lepidlo vyrob doma sama. Z tohoto množ-

ství je ho tolik, že bohatě vystačí na mnoho sáčků či ozdob. 

DOMÁCÍ LEPIDLO – nejlépe na papír (lze s ním lepiti i tenká plátýnka, ale 
výsledek není příliš valný) 

potřebuješ: 
3 lžíce mouky
4 lžíce studené vody
šálek horké vody
1 lžíci cukru

Mouku rozmíchej ve studené vodě do hladka. 

V hrnci ohřej vodu, přimíchej směs, míchej, nech 

zhoustnouti (trvá to 3-5 minut). Odstav, vmíchej 

cukr. Pak hrnek postav ven, nejlépe do sněhu. 

Mezi tím dítka vystříhají různé tvary z papíru. Po 

vychladnutí mohou ihned začíti lepiti. 

Redakce PO

AŤ ROSA Z NEBES SESTOUPÍ
V sobotu 14. prosince zazní v přibyslavském kostele cyklus vánočních písní 

Ať rosa z nebes sestoupí. Originální soubor vánočních písní měl premi-

éru před dvěma lety. Autorem hudby je skladatel a kontrabasista Jaroslav 

Šimíček, texty napsal básník Petr Motýl. Jemné i radostné písně citlivě in-

terpretují zpěvačky Dana Šimíčková a Marta Marinová, které akusticky do-

provází wrgha POWU orchestra. Přibyslaváci tak mají, díky místní římskoka-

tolické farnosti, výbornou příležitost slyšet moderní vánoční hudbu, která jde 

posluchačům vstříc a která vychází z tradičních českých vánočních písní.

 Více informací najdete na plakátu v jiné části občasníku. Srdečně vás zveme!

Jakub Šnýdl 
wrgha POWU orchestra
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Tříkrálová sbírka 2014 
na Přibyslavsku
Tato tradiční dobročinná akce proběhne v Přibyslavi a v okolních obcích 

v sobotu 4. 1. 2014 od 14 hodin. Sraz koledníků - dětí a dospělých, kteří 

by se chtěli zapojit do této charitativní akce, bude ve 13 hodin v klubov-

ně skautského oddílu Aldebaran na farním dvoře. Pokud se nenajdou 

dobrovolníci v místních částech Přibyslavi, bude tam sbírka probíhat 

ještě v neděli 5. 1. odpoledne. 

Cenná pomoc dobrovolníků 
Vedoucí skupinek i malí koledníčci se při minulé i předminulé Tříkrálové 

sbírce zúčastnili v hojném počtu a byly pokryty všechny přibyslavské ulice. 

Věřím, že na nás ani tentokrát nezapomenou a pomohou dobré věci.

Z organizačních důvodů bychom uvítali, kdyby se dobrovolníci - vedoucí 

skupinek předem nahlásili na níže uvedený kontakt. Pro malé a nejmenší 

koledníčky je koledování, často v mrazivém počasí, úctyhodný výkon. 

Neděle je určena pro místní části, kde nemají vlastní skupinky. Minulá 

sbírka se díky hojné účasti dobrovolníků stihla za sobotu. 

Tříkrálová sbírka pomáhá i přímo v našem městě 
a v okolních obcích
Z části výtěžku minulé sbírky byl pořízen nový automobil pro zajišťování 

charitní ošetřovatelské služby v Přibyslavi. Na Přibyslavsku se vybralo 

rekordně přes 200 tis. Kč.

Pro Přibyslav a některé okolní samostatné obce bude připraveno cel-

kem 32 kasiček. Kromě Přibyslavi a jejích místních částí se s námi do 

sbírky zapojí také samostatné obce Nové Dvory, Stříbrné Hory, Olešen-

ka, Modlíkov a Žižkovo Pole. 

Tříkrálová sbírka je organizována Charitou České republiky na ce-

lostátní úrovni. Na nižších úrovních Diecézní charitou Hradec Králové 

a Oblastní charitou Havlíčkův Brod. 

Záměry Tříkrálové sbírky na rok 2014 Oblastní charity 
Havlíčkův Brod

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi na Havlíčkobrodsku • 
a wwHumpolecku. Náklady na služby, které nepokryjí dotace z veřej-

ných zdrojů + zakoupení automobilu pro poskytování služby i v ob-

cích, kam se veřejnou dopravou pracovníci nemají možnost dostat.

Náklady na ostatní služby provozované Oblastní charitou Havlíčkův Brod, • 
které nebudou mít dostatek fi nančních prostředků z veřejných rozpočtů.

Přímá pomoc potřebným pro řešení akutních situací, kde byla využita • 
veškerá dostupná pomoc ze strany státu, obcí i rodiny. Pomoc bude 

poskytnuta dle stanovených pravidel organizace.

Pomoc lidem, zasaženým živelnou katastrofou a pomoc do zahraničí.• 

Je radost spolupracovat s lidmi, kteří již po mnoho let s organizací naší 

sbírky na Přibyslavsku nezištně pomáhají. Zároveň je velmi povzbuzující 

vidět nové tváře dětí i dospělých, kteří přicházejí na pomoc oslovit dárce, 

aby podle svých možností do sbírky přispěli. Tradice tříkrálové koledy 

spojená s dobročinnou akcí nám nabízí možnost pomoci těm, kteří naši 

pomoc potřebují. 
     

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
V sobotu 4. 1. 2014 večer v 18 hodin po Tříkrálové sbírce jsou všichni 

zváni na Tříkrálový koncert do kostela, kde vystoupí přibyslavské sdruže-

ní pro starou hudbu LA VIA. Zazní vánoční skladby. Tříkrálový koncert 

rovněž podpoří Tříkrálovou sbírku. Návštěvníci koncertu budou moci 

přispět dobrovolným vstupným do tříkrálové kasičky.

ODKAZY
http://www.trikralovasbirka.cz

http://hb.charita.cz

http://www.pribyslavsko.estranky.cz

Další informace vám rád sdělím  
Michael Omes (tel. 728264579, michael.omes@seznam.cz)

Nebezpečí při uzavírání úvěrů

KRAJ VYSOČINA – Policisté v Kraji Vysočina šetřili od začátku letošního roku 

do konce října 161 případů úvěrových podvodů. Je to o 72 případů více než 

za stejné období v roce 2012. Policistům se daří tuto trestnou činnost v téměř 

90 procentech objasnit.

Ve většině případů se jedná o uvedení nepravdivých údajů při samotné žádosti o úvěr. 

Narůstá počet lidí, kteří si v minulosti půjčili od bankovních i nebankovních ústavů 

peníze a zjistili, že nejsou schopni úvěry splácet. Důvodů je mnoho. Někteří přišli 

o zaměstnání, jiní měli neočekávané výdaje a mnoho dalších důvodů. Důsledek je 

pouze jediný – platební neschopnost dlužníka. Lidé tyto situace řeší různě. Někteří se 

snaží s věřiteli domluvit například na nižších splátkách a problém řeší včas. Spousta 

lidí ale vzniklý problém odkládá a začíná jej řešit až tehdy, kdy věřitel hrozí exekucí 

za nesplacený úvěr a podobně. Poté sáhnou po nejrychlejším způsobu řešení a to 

je ve většině případů zažádat o další půjčku s tím, že takto získanými penězi splatí 

předchozí úvěr. Potíž je v tom, že pokud dlužník přizná v žádosti svoji skutečnou 

fi nanční situaci, nemusí jeho žádosti peněžní ústav vyhovět. Lidé proto do žádostí 

uvádí různé zkreslené údaje o svých příjmech, případně falšují potvrzení o výši 

příjmů od svých zaměstnavatelů nebo uvádějí zaměstnavatele, u kterého nepracují. 

Neuvědomují si, že již tímto jednáním naplňují skutkovou podstatu trestného činu 

úvěrového podvodu, za který hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.

Velmi často si lidé půjčují peníze právě v nadcházejícím období vánočních svátků. 

Pokud později úvěr nesplácí, prověřuje věřitel fi nanční situaci dlužníka za pomoci 

údajů, které dlužník uvedl ve své žádosti o úvěr. Pokud zde zjistí nesrovnalosti, pak 

celou věc oznámí policistům. 

Policisté nezřídka zjistí, že dlužník již dříve uvedl nepravdivé údaje u několika 

předchozích žádostí, díky kterým mu byly poskytnuty úvěry. I když tyto půjčky má 

dlužník řádně splaceny, dopustil se i přes to úvěrového podvodu. 

Například v srpnu letošního roku zahájili policisté trestní stíhání pětapadesátiletého 

muže z Pelhřimovska, který byl obviněn ze spáchání trestných činů podvodu 

a úvěrového podvodu. Muž měl od roku 2004 do roku 2012 uzavírat u různých 

fi nančních společností smlouvy o poskytnutí fi nančních úvěrů. Při žádostech 

o poskytnutí úvěru ale uváděl údaje, které se neshodovaly se skutečností. Uváděl 

zejména vyšší příjmy a zatajoval skutečnou výši svých měsíčních výdajů a splátek. 

O úvěry žádal i tehdy, kdy věděl, že je nebude moci řádně splácet, neboť byl již v tíživé 

fi nanční situaci. Celkem tak různým fi nančním společnostem způsobil škodu za více 

jak 600.000 korun. Vzhledem ke způsobené škodě teď hrozí muži až pětiletý trest 

odnětí svobody.

Jak předejít tomu, abychom se nedopustili trestného činu úvěrového podvodu? 
Musíme dodržet několik zásad:

před tím, než zažádám o úvěr, tak si musím pečlivě rozmyslet, zda ho budu schopen - 
splácet 

do žádosti vždy píšu pravdivé údaje- 
před podpisem smlouvy se pečlivě seznámím s jejím obsahem- 
v případě, že budu mít jakékoli fi nanční problémy, které mi zabrání včas a řádně - 
splácet půjčku, vždy o nich neprodleně informuji věřitele a společně s ním se 

snažím najít řešení situace

neřeším problémy s jedním úvěrem uzavřením další smlouvy o půjčce- 
musím být ostražitý při uzavírání nebankovních půjček (například po telefonu - 
a podobně)

Samozřejmě nejlepší prevencí je nepůjčovat si peníze, pokud to není nutné. 

Dovolená na splátky nebo pořízení nejnovějšího typu mobilního telefonu není určitě 

nejdůležitější věcí v životě.

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
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17. listopad 2013 v Přibyslavi
Jako každoročně, tak i tentokrát, se sešli občané Přibyslavi v neděli 17. listopadu u sochy sv. Václava na 

přibyslavském náměstí, aby si připomněli studentské protesty roku 1989 a následný pád komunistického 

režimu. Zapálením svíček jsme vzpomněli na den, který předznamenal znovunabytí svobody pro náš ná-

rod. Také jsme se společně zamysleli nad další kapitolou komunistické perzekuce – tentokrát nad tím, jak 

komunistický režim likvidoval jinak smýšlející tvůrčí inteligenci a konkrétně, jak poznamenal životní osudy 

některých básníků, spjatých s naším regionem – Vysočinou, ať je to básník Jan Zahradníček, básník Jakub 

Deml, básník a překladatel Jan Zábrana nebo básník a výtvarný umělec Bohuslav Reynek. Jan Zahradníček, 

čelný představitel katolických básníků, byl souzen ve vykonstruovaném procesu a přes své vážné tělesné 

postižení uvězněn. Po amnestii v roce 1960 byl propuštěn, ale záhy zemřel na srdeční chorobu, která se mu 

zhoršila po krutém zacházení ve vězení. Jakub Deml prožil velkou část svého života v Tasově, od padesátých 

let takřka v osamění, navštěvován jen nejvěrnějšími přáteli.  V padesátých letech mu sice Vítězslav Nezval, 

jeho dřívější obdivovatel, nabídl jako státem uznávaný umělec, že zařídí vydání jeho spisů, Jakub Deml však 

odmítl – nechtěl své dílo vydat do rukou komunistického režimu, obával se - a asi právem, že by jeho dílo 

bylo tendenčně upravováno.  Jan Zábrana pocházel z perzekvované učitelské rodiny v Humpolci. Oba jeho 

rodiče prošli komunistickými žaláři. Proto nebyl Jan Zábrana přijat na fi losofi ckou fakultu a z Humpolce, 

kde byli rodiče násilně vystěhováni ze svého domku, odešel do Prahy. Tam se vyučil jako zámečník a věnoval 

se při práci brusiče a pomocného dělníka spisovatelské tvorbě. Obživu pak našel od 60. let jako vynikající 

překladatel ruské a angloamerické literatury. Pravdivý obraz doby po roce 1948 až do konce jeho života je 

zachycen v jeho deníkových záznamech, které vyšly pod názvem Celý život. Bohuslav Reynek, jehož dílo 

zažilo první rehabilitaci při dočasném uvolnění politických poměrů v 60. letech, prožil svůj život po 2. svě-

tové válce na rodinném statku v Petrkově u Havlíčkova Brodu. Tento statek byl v r. 1949 znárodněn a on 

tam potom pracoval až do roku 1957 jako zemědělský dělník. V tichosti a nenápadně zde vznikala jeho díla 

básnická i grafi cká, plná obdivu k dílu Stvořitele, v posledních letech pak plná úzkosti a bolesti ze světa, kte-

rý básníka obklopoval. Jeho poezie, oproštěná od jakéhokoliv slovního balastu, je krystalicky čistou zpovědí 

týrané, avšak stále doufající a věřící duše.

Každý totalitní systém útočí na nositele tradic, kultury a vzdělání, aby si je podrobil a přiměl je ke službě 

své ideologii. Tam, kde se nepodřídí, použije násilí. A oběti tohoto násilí si každoročně 17. listopadu připo-

mínáme, abychom si o to více vážili svobody, ve které nyní žijeme. 

Literatura: Komunismus na Vysočině, Parolaart 2001, sborník

Děkujeme všem, kteří se vzpomínky na 17. 11. 1989 zúčastnili.
Anna Šnýdlová 

Martin Kamarád Vzpomínka u sochy sv. Václava 17. listopadu 2013

Vážený pane starosto,
rozhodla jsem se reagovat na Vaši poznámku o pravidlech 

provozu, především pak ohledně parkování, kterou jste 

uvedl v listopadovém občasníku na straně 2.

Přibližně v polovině měsíce října tohoto roku jsem 

byla, nejen já, jako řidič osobního automobilu, konfron-

tována policií ČR. Bylo mi sděleno, že auto, které parkuji 

na ulici, tímto způsobem být parkováno nesmí. Byl mi 

odcitován § 25 zákona č. 361/2000 Sb. - „Při stání musí 

zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 

3 m pro každý směr jízdy“. Během naší debaty jsem se 

nejdříve dozvěděla, že jde především o zimní období, kdy 

parkující auta blokují řádné prohrnutí silnice, to napros-

to chápu, ale přesto se to týká celého roku, to už chápu 

méně vzhledem k „zimní“ argumentaci. Že se toto strikt-

ně nedodržuje v mnoha jiných městech, připustil i pan 

policista, přesto mi oznámil, že v Přibyslavi toto bude 

vyžadováno a příště už dostanu pokutu. Veřejným tajem-

stvím se stala informace, že ten, kdo usiluje o vynucení, 

i když samozřejmě zákonné, tohoto paragrafu, je radnice 

(spekulovat o konkrétních jménech nechci).

Pane starosto a zastupitelé občanů města Přibyslavi, 

prosím Vás o zodpovězení několika dotazů, které vyvstaly 

v mé mysli po vzniklé situaci.

*  Jak se bude řešit období, kdy se koná pouť v Přiby-

slavi? Návštěvníci parkují v ulicích, které jsou poblíž 

náměstí, nikoli na vyhrazených parkovacích místech… 

Budou tedy pokutováni stejně jako místní občané?

*  Jak se bude řešit období, kdy přijíždí na přibyslavské 

koupaliště stovky lidí z širokého okolí? Ti, kteří parkují 

v ulicích poblíž koupaliště, ne na vyhrazených parkova-

cích místech… Stejně tak účastníci větších akcí ve spor-

tovní hale. Lidé, kteří přinášejí městské kase peníze.

„Parkovacích míst máme dostatek…“ – cituji Vás, pane 

starosto, z již zmíněného textu. Vzpomenu-li však napří-

klad ulici Nerudova a porovnám-li počet bytů s počtem 

parkovacích míst, vidím velký nepoměr.

* Zajdu do krajností, ale přijede-li početnější návštěva 

ve více vozidlech např. k řadovému domu v ulici Za-

hradní, která parkovací místa mají využít? U hřbitova? 

Na náměstí? Případně na ulici Pecháčkova podél vo-

zovky? A až přijede řemeslník s dodávkou, kterou ne-

bude mít kam zaparkovat, budu doufat, že se s panem 

policistou rozumně dohodneme a příslušná práce se 

mi výrazně neprodraží. A budou mít nějakou výjimku 

sociální či zdravotní pracovníci, kteří navštěvují své 

klienty?

V neposlední řadě bych se ráda ujistila, že všechna par-

kovací místa budou v zimě řádně prohrnuta a tedy budou 

přístupná pro zaparkování vozidel. To bohužel také není 

vždy pravda. Například v ulicích „Za bramborárnou“ se 

parkovací místa nevyhrnují.

Můj poslední dotaz míří k tomu, proč je dodržování 

tohoto paragrafu náhle vynucováno nyní, přestože jde o 

zákon z roku 2000. Parkuji na místě, kde jsem byla panem 

policistou poučena o nedostatku prostoru pro projetí 

oběma směry, 18 let. Nikdy jsem však nebyla upozorně-

na, že jednám protizákonně. Ano, dodržovat ustanovení 

uvedeného zákona jako řidič a občan ČR musím a chci, 

nemíním si ho přizpůsobovat svému sobeckému pojetí 

a nechci si dovolovat v mém rodném a milovaném městě, 

kde chci strávit svůj život a vychovat zde děti, nic, čeho 

bych se jinde nedopustila (toliko parafráze zmíněného 

textu pana starosty), jen nechápu, proč jsem zde v září 

parkovat mohla a v říjnu již ne.

Předem děkuji za Vaši veřejnou reakci.

Mgr. Marie Cinková Novotná 
(majanovotna@tiscali.cz)
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Jak vnímáte působení v roli senátora, když se ohléd-
nete za prvním rokem svého mandátu?

Byl to především rok, kdy jsem sbíral zkušenosti, 

ale také rok ostrých střetů. To když jsem se postavil 

na stranu senátorů a podepsal jsem podání k Ústavní-

mu soudu, aby se zabýval ostudnou amnestií Václava 

Klause. Především to ale byl rok živých kontaktů s lidmi 

a organizacemi z volebního obvodu. Mám radost, když 

se mně podaří něco konkrétního, když mohu někomu 

pomoct.

Vstupoval jste do Senátu nepochybně s nějakými 
představami. Jak se liší od každodenní skutečnosti? 

Myslím si, že se moc neliší. 

Co Vás tedy, v kladném i záporném smyslu, nejvíce 
překvapilo? 

Nejvíc mne překvapila kolegiální atmosféra mezi 

senátory, která je přátelská se vzájemným respektem. 

Úplně jiná, než je v Dolní sněmovně Parlamentu ČR. 

Je to asi tím, že senátoři jsou vyzrálejší a volební systém 

je takový, že vyhraje v daném obvodě jenom jeden. 

Je tedy vyloučeno, aby se do Senátu dostal nekvalitní 

člověk. Pokud se týká záporného smyslu, pak snad je-

nom to, jakým způsobem vystupuje a chová se předse-

da klubu SPOZ pan Dryml. Rozhodně panu preziden-

tovi nedělá dobré jméno.

Občané často vnímají práci vrcholných politiků jako 
nekonkrétní činnost. Vy můžete nabídnout nějaké 
konkrétní výsledky Vaší práce coby senátora?

Ano, mohu. Pomohl jsem zajistit část chybějících 

fi nancí na mezinárodní divadelní festival Artsy Fartsy 

v Hlinsku. Dále jsem například přispěl na loňské výročí 

Střední zemědělské školy v Chrudimi. Finančně jsem 

podpořil běh Lidice – Ležáky a i nadále spolupracuji 

s jeho organizátorem Janem Rýdlem. V současné době 

připravuji sponzoring vánočního koncertu v Nasavr-

kách, který pan Rýdlo pořádá. Nejvíce mne ale těší, když 

mohu využít mandát senátora a pomoct konkrétnímu 

člověku v jeho nelehké životní situaci. A to se v uplynu-

lých měsících podařilo. Šlo o případ pana Horáčka. Ten-

to mladý muž měl před časem velký pracovní úraz na 

ruce. Po sérii operací jej čeká na jaře příštího roku další 

zákrok. Hrozilo ale, že po skončení nemocenské zůstane 

od letošního podzimu až do příštího jara bez fi nančního 

zajištění. Do práce by se svým zraněním totiž evidentně 

nastoupit nemohl. Jsem velmi rád, že se podařilo i díky 

vstřícnosti vedení OSSZ v Chrudimi tenhle případ vyřešit.   

Víte, každé pondělí od rána do večera se pohybuji v te-

rénu. Jednám s představiteli obcí, navštěvuji konkrétní 

instituce a seznamuji se s jejich problémy a starostmi. 

Jsou to nemocnice, výrobní závody, různé spolky, 

zemědělci, místní akční skupiny atd. Je to práce velmi 

zajímavá a pro mne inspirativní, protože názory obyčej-

ných lidí jsou prověřené životem. Ty se nikde na žádné 

škole, či v žádném stranickém sekretariátě nedozvíte 

a je dobré je mít ve své politické práci stále na paměti. 

To pokládám za základ své práce.

Jan Veleba: Nejvíce mne těší, když mohu využít 
mandát senátora a pomoct konkrétnímu člověku
Nezávislý senátor a prezident Agrární komory ČR Jan Veleba má za sebou první 
rok působení v Horní komoře Parlamentu ČR. „Překvapila mne kolegiální at-
mosféra mezi senátory,“ říká. Jak hodnotí Jan Veleba uplynulé období a na co se 
hodlá dále zaměřovat? Čtěte v následujícím rozhovoru. 

Na co se jako senátor v následujícím období zamě-
říte? A to jak z pohledu regionu, tak v samotném 
Senátu. 

Určitě, obrazně řečeno, na „otevírání dveří“ u cen-

trálních orgánů těm občanům, ale i městům, obcích 

a dalším subjektům z regionu, které budou potře-

bovat pomoci s řešením jejich problémů. Chci také 

do hloubky poznat některé problémy v regionu, se 

kterými jsem se v prvním roce seznámil. Rád bych 

nadále podporoval propagaci zemědělství u mladé 

generace. Hodlám pomáhat aktivitám, které přivedou 

mladé ke studiu na zemědělských školách. Budeme 

nepochybně pracovat i na přípravě a prosazení no-

vely zákona o povinném členství v Agrární komoře. 

To jsou ale jen některé záměry. V uplynulém roce jsme 

zorganizovali v našem volebním obvodu výjezdní zase-

dání senátorského klubu, jehož jsem členem. I v tako-

výchto aktivitách chci pokračovat a propagovat region 

u širšího počtu vrcholných politiků. Když jim totiž 

zprostředkujete takový kontakt s regionem, je to dob-

ré pro další rozhodování – už mají náš region v pod-

vědomí.   

Pokud jde o oblast zemědělství, mnohokrát jste ve-
řejně pochválil práci resortního ministra Miroslava 
Tomana ve vládě Jiřího Rusnoka. Když byste měl 
vyjmenovat tři nejdůležitější kroky tohoto ministra, 
které by to byly? 

První – vybojoval chybějící peníze do rozpočtu 2013 

a obhájil ve vládě pro zemědělce rozpočet na příští 

rok, který je meziročně navýšen o pět miliard korun!

Druhý – zabezpečil přímou pomoc zemědělcům posti-

žených letošními povodněmi ve výši 685 milionů korun.

A konečně třetím jeho nejdůležitějším krokem je inten-

zívní práce na reformě Společné zemědělské politiky, 

která začne platit od příštího roku a přesměrování 

podpor na výrobu a obnovu poněkud zdecimovaného 

českého zemědělství.

Došlo v uplynulém zhruba půlroce podle Vašeho 
názoru k položení základních kamenů záchrany čes-
kého zemědělství?

Ano, je před konečným schválením reforma Společné 

zemědělské politiky a její posazení do podmínek české-

ho zemědělství. Reforma je vyjednána velmi dobře, také 

jsme prosazování českých požadavků dali mimořádné 

úsilí. Po dlouhých létech útlumu českého zemědělství, 

snižování pracovních míst a zvyšování dovozu potravin 

je tu příležitost k obratu a tu nesmíme promarnit.

V souvislosti s často diskutovanou nejednotou 
českých zemědělců jste při jednom z vystoupení 
v Senátu uvedl, že nyní jsou „na tahu“ samotní čeští 
zemědělci. A že by z jejich řad měla vzejít iniciativa 
směřující k návrhu zákona o povinném členství v Ag-
rární komoře ČR. Nyní jste tuto myšlenku zopakoval 
i v našem rozhovoru. Je na to nyní ta správná doba?

Myslím si, že ano. Dolní sněmovna ztratila pravi-

covou většinu a vidím šanci prosadit novelu zákona 

o Hospodářské komoře a Agrární komoře ČR ve smyslu 

povinného členství. Ostatně stejně, jako to mají komory 

právníků, lékařů apod.

V čem by povinné členství bylo největším přínosem?
Ve sjednocení a zesílení našeho hlasu. Ti, co se mezi 

sebou stále požďuchují, by přemýšleli úplně jinak. Tak, 

aby se dostali do orgánů komory, které rozhodují. To za 

prvé. A za druhé by takto silná organizace vygenerovala 

prezidenta, jehož mandát by byl úžasně silný. To vše by 

bylo ku prospěchu českého zemědělství

Domníváte se, že se jej podaří prosadit?
To nevím, ale udělám pro to maximum. Znáte to, 

když jsme roztříštěni, tak jsme lépe ovládaní, tak se vlá-

dě lépe vládne.

Pane prezidente Agrární komory, končí rok 2013, 
v jaké kondici jsou aktuálně-nyní čeští zemědělci?

Ekonomická kondice je poměrně dobrá a není třeba 

naříkat. Horší to je, kam se české zemědělství dostalo 

strukturálně a v potravinové soběstačnosti. Základní 

problém je, že chováme ve stájích příliš málo hospo-

dářských zvířat a na polích pěstujeme málo technických 

plodin, jako jsou brambory, cukrovka, zelenina, chmel, 

len a podobně. Výsledek je, že krajina je oseta velkými 

plochami obilí, řepky a kukuřice a že dovážíme velké 

množství potravin a zaměstnáváme málo lidí. Pokud se 

týká dovozů, tak u vepřového masa to je přes 50%, sýrů 

47%, drůbežího masa 23%, ovoce mírného pásma přes 

50%, vajec 20% a tak bych mohl pokračovat dál a dál.

S jakou mírou optimismu (či pesimismu) vyhlížíte 
příští rok, tedy rok 2014? 

Jak už jsem řekl, reforma Společné zemědělské 

politiky je vyjednaná dobře a české zemědělství má 

obrovskou a zároveň poslední šanci k obratu. Zda ji 

využijeme, o tom rozhodne osobnost nového ministra 

zemědělství v nové vládě. Já osobně důrazně požaduji, 

aby to byl odborník. Podobný, jako je ten současný.

Děkuji za rozhovor. 

Miroslav Krčil
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11. disciplina
DVANÁCTIBOJ JUNIOR: 
ORIENTAČNÍ BĚH 
10. 11. 2013
Za slunečného počasí proběhla předposlední disciplina 

dvanáctiboje JUNIOR. Této discipliny se zúčastnilo 21 

závodníků. Trať pro nejmladší děti měřila cca 150 m, 

pro ostatní 4 kategorie cca 500 m. Na trati byly rozmís-

těny obrázky a topografi cké značky. 

Za nenalezenou značku byla udělena 1 trestná minu-

ta. Bez trestné minuty doběhly do cíle pouze tři závod-

nice – Viktorie Loužecká, Amálie Loužecká a Deniska 

Havlíčková.

VÝSLEDKY:
KATEGORIE: NEJMLADŠÍ DĚTI 

Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas
1. Havlíčková Denisa 2009 1:51 min

2. Šubrtová Šárka 2007 2:24 min

3. Šťastníková Agáta 2007 2:28 min

4. Loužecká Amálie 2008 2:35 min

5. Šrámek Matěj 2009 5:48 min

KATEGORIE:  DÍVKY – MLADŠÍ
Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas

1. Loužecká Viktorie 2003 5:34 min

2. Loužecká Terezie 2003 6:44 min

3. Čeloudová Pavla 2002 6:46 min

4. Stehlíková Natálie 2002 7:44 min

5. Havlíčková Tereza 2003 8:45 min

6. Fikarová Anna 2002 8:47 min

7. Šrámková Lucie 2006 9:44 min

KATEGORIE: DÍVKY – STARŠÍ
Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas

1. Šťastníková Štěpánka 2000 6:31 min

2. Körberová Aneta 2001 6:33 min

3. Fikarová Kateřina 1999 7:08 min

4. Čeloudová Nela 2000 7:10 min

5. Havlíčková Marta 2001 7:14 min

KATEGORIE: CHLAPCI – MLADŠÍ
Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas

1. Havlíček Radek 2006 7:14 min

2. Havlíček Marek 2004 7:57 min

KATEGORIE: CHLAPCI – STARŠÍ
Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas

1. Kasal Jakub 1998 6:11 min

2. Kasal Prokop 2001 8:47 min

Těšíme se na vás při poslední disciplině tohoto roku, 
kterou budou 
ŠIPKY v sobotu 14. 12. od 13:30 hod. 
na Hotelu Přibyslav (GARNI) a proběhne vyhlášení 
celkových výsledků

P. Loužecký ml.
     

PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2013 
– STŘELBA VÝSLEDKY

MUŽI vleže vkleče vstoje  celkem

Příjmení Jméno výkon výkon výkon nástřel 
celkem

celkově 
body

pořadí

Moštěk Josef 42 48 42 132,00 100,00 1

Kasal Matěj 39 45 47 131,00 99,24 2

Loužecký Petr st. 41 45 42 128,00 96,97 3 - 4 

Večeřa Jiří 42 40 46 128,00 96,97 3 - 4 

Šubrt Petr 46 41 39 126,00 95,45 5

Kasal Roman 45 42 38 125,00 94,70 6

Holcman František 45 38 35 118,00 89,39 7

Šrámek Roman 44 37 36 117,00 88,64 8

Plachta Marek 42 34 36 112,00 84,85 9-10

Kasal Jakub 34 38 40 112,00 84,85 9-10

Vábek Jaroslav 38 30 41 109,00 82,58 11

Zídek František 40 35 29 104,00 78,79 12

Kvarda František 34 32 33 99,00 75,00 13

Meloun Jakub 30 35 27 92,00 69,70 14

Pohl Patrik 30 37 21 88,00 66,67 15

Matějka Zdeněk 25 22 30 77,00 58,33 16

Háněl Tomáš 25 28 18 71,00 53,79 17

Matějka Luboš 26 18 14 58,00 43,94 18

ŽENY vleže vkleče vstoje celkem
Příjmení Jméno výkon výkon výkon nástřel 

celkem
celkově 
body

pořadí

Šubrtová Lucie 46 42 40 128,00 100,00 1

Stehlíková Růžena 38 36 45 119,00 92,97 2-Mar

Sedláková Lenka 40 44 35 119,00 92,97 2-Mar

Mošťková Miroslava 34 38 40 112,00 87,50 4

Nečasová Hana 32 37 30 99,00 77,34 5

Habichová Žaneta 31 25 33 89,00 69,53 6

Šubrtová Eliška 35 33 19 87,00 67,97 7

Moravcová Gabriela 24 26 26 76,00 59,38 8

DVOJICE
Příjmení body pořadí
Šubrtovi 195,45 1

Mošťkovi 187,50 2
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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 časov-

ka do vrchu
Vrhačský 

trojboj
Střelba 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 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 99,24 2 849,59 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 94,70 6 807,92 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 84,85 9-10 744,24 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 82,58 11 702,14 4

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 95,45 5 635,31 5

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 11 100,00 1 593,46 6

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 0,00 0 577,29 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 53,79 17 526,12 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 75,00 13 478,67 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 88,64 8 459,03 10

Kasal Jakub 0,00 0 81,25 7-8 0,00 0 83,90 5 92,98 3 0,00 0 0,00 0 0,00 0 89,48 6 0,00 0 84,85 9-10 432,46 11

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 0,00 0 363,26 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 0,00 0 344,60 13

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 96,97 3-4 325,19 14

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 0,00 0 322,82 15

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 0,00 0 243,50 16

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 78,79 12 237,83 17

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 0,00 0 236,08 18

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 58,33 16 232,10 19

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 0,00 0 229,71 20

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 0,00 0 194,91 21

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 43,94 18 188,39 22

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 89,39 7 165,27 23

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 0,00 0 156,84 24

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 69,70 14 151,43 25

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 0,00 0 140,66 26

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 0,00 0 100,00 27

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 0,00 0 100,00 28

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 0,00 0 100,00 29

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 0,00 0 100,00 30

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 0,00 0 100,00 31

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 0,00 0 99,85 32

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 0,00 0 97,32 33

Večeřa Jiří 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 0,00 0 96,97 3-4 96,97 34

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 0,00 0 94,59 35

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 0,00 0 91,16 36

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 0,00 0 90,57 37

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 0,00 0 86,26 38

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 0,00 0 73,03 39

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 0,00 0 69,66 40

Pohl Patrik 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 0,00 0 66,67 15 66,67 41

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 0,00 0 59,55 42

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 0,00 0 57,45 43

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 0,00 0 48,31 44

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

Vrhačský 
trojboj

Střelba 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 body pořadí
Stehlíková Růžena 0,00 0 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 87,10 2 98,22 2 90,42 3 81,60 3 0,00 0 92,97 2-3 850,31 1

Habichová Žaneta 85,90 5 81,25 3-4 58,22 4 84,77 3 89,29 2 83,00 5 93,25 3 64,48 7 74,63 6 64,30 4 69,53 6 848,62 2

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 92,97 2-3 726,02 3

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 2 100,00 1 720,50 4

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 67,97 7 711,29 5

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 59,38 8 598,46 6

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 0,00 0 581,57 7

Mošťková Miroslava 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 87,50 4 308,99 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 0,00 0 200,00 9

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 77,34 5 177,34 10

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 0,00 0 138,14 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 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 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 0,00 0 89,29 14

Seeman-
nová

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 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 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 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 0,00 0 66,67 18

Dvojice Kuželky Míčový 
víceboj

Silový 
trojboj

Přesp. 
běh

Běh do 
vrchu

Cyklis-
tika

Brusle Plavání Brzko 
vák

Vrh. 
trojboj

Střelba Body 
celkem

Pořadí

Loužeckovi 160,04 168,75 0,0 169,26 173,72 167,15 162,05 157,89 0,00 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 0,00 195,45 705,12 2

Mošťkovi 157,17 112,50 0,0 0,00 98,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,50 555,53 3

Vykoukal, 
Loužecká V.

170,02 125,00 0,0 0,00 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 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 0,00 156,39 6
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Fotbalová 
sezóna 
v poločase

A-mužstvo hraje poprvé v historii v krajském přebo-

ru. Soutěž, kterou jsme vůbec neznali, jsme zahájili 

s velkým respektem a možná i proto jsme prohráli 

první dva zápasy na venkovních hřištích. Naštěstí 

jsme vyhráli dva zápasy na domácím trávníku a ově-

řili jsme si, že tuto soutěž můžeme hrát. První polo-

vinu podzimní části jsme odehráli výborně, ale poté 

začala přibývat zranění. Většinu zápasů vynechal 

Svoboda a Kunc, v závěru chyběl i Smejkal. Ale ani 

dalším hráčům se problémy nevyhýbaly, a tak jsme 

měli v závěru problém postavit na zápas 11 zdra-

vých hráčů. Nakonec nám po podzimu patří slušné 

9. místo se ziskem 23 bodů, kdy jsme 7x zvítězili, 

7x prohráli a 2 zápasy skončily nerozhodně. Nejví-

ce času na hřišti, a to víc jak 1200 minut, odehráli  

Vopršál, Strašil, Škacha, Krčál, Buben a Holcman. 

Nejlepším střelcem se stal s 9 brankami Pavel Ška-

cha. Naše výhoda je, že jako jedni z mála hrajeme 

takřka jenom s vlastními hráči.  Během zimní pře-

stávky se snad všichni hráči uzdraví, k týmu přijde 

nový trenér a tak budeme věřit, že na jaře bude náš 

tým předvádět ještě lepší výkony a bude mít lepší vý-

sledky než na podzim a že i diváci budou spokojeni 

(na domácí zápasy chodí minimálně 200 diváků).                                                                                                                                         

B-mužstvo se v okresním přeboru umístilo na 

4. místě se ziskem 23 bodů, kdy dokázali 7x vyhrát, 

2x remizovat a 4x prohráli. Mužstvo podávalo slušné 

výkony během celého podzimu, i když se nevyhnulo 

několika zápasům, které se úplně nepovedly.                                                                                                  

Dorost hraje 1. třídu krajské soutěže a po polovině 

je na 1. místě, kdy 9x vyhráli a 2x prohráli. Mužstvo 

je složeno z hráčů ročníků 1998 a 1997 a tím pá-

dem hrají proti soupeřům, kteří mají ve svém středu 

hráče o dva roky starší. Navíc, někteří hrají na stří-

davý start vyšší soutěže v Havlíčkově Brodě a tedy 

některé zápasy nehráli v nejsilnější sestavě. Ale až na 

prohru s průměrným Radostínem své zápasy zvládli 

na výbornou.

Starší žáci po vítězství v minulé sezóně i letos 

patří k lepším týmům ve své kategorii a po půlce 

soutěže jim patří 2. místo, kdy 5x dokázali vyhrát, 

2x remizovali a 2x prohráli. K úplné spokoje-

nosti jim chybí body z posledního zápasu, kde 

10 minut před koncem vedli nad posledním cel-

kem tabulky 2 : 0 a nakonec zápas skončil 2 : 2.                                                                                                                                               

Mladším žákům se podzim příliš nepovedl a jsou 

po polovině soutěže až ve druhé polovině tabulky 

na 6. místě, kdy 3x zvítězili, 1x remizovali a 5x pro-

hráli. Tento tým má na to, aby měl lepší výsledky, ale 

asi mu chybí více bojovnosti.

Starší a mladší přípravky hrají okresní soutěže, kde 

se nedělají tabulky, ale hrají se pouze jednotlivé tur-

naje a na těch se našim týmům daří a většinu soupe-

řů porážejí. Ale zde nejsou výsledky důležité.

Jarní část soutěže začne 30. 3. 2014 a věříme, že se 

opět sejdeme na hřišti a budeme se bavit dobrým 

fotbalem. 

         František Prchal

Inzerce
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Marie Vinklerová nabízí: 
- kvalitní sypané aje, zrnkovou kávu, ajové p íslušenství 
- drogerii, bytové dopl ky, dárkové zboží a oble ení Dedra 
- kosmetiku Avon, p írodní kosmetiku a éterické oleje Saloos 
- polodrahokamy, šperky a svícny z nich 
 
telefon 723 416 319 
mail marievinkler@seznam.cz 
Vámi z vybraného zboží ud lám i dárkové balí ky. 
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katalogu v KZM Přibyslav

Cena 100 kč
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prosinec 2013
KZM Přibyslav
I N F O R M U J E

Pokud 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. prosince 2013 Burza knih – nákup až se 100 % slevou Kurfürstův dům KZM Přibyslav- 
od 1. prosince 2013 Pocta Janu Kudláčkovi/prodejní výstava Kulturní a Kurfürstův dům KZM Přibyslav- 
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- 
4. prosince 2013 v 8.30 h. V knihovně si můžeme i hrát Kurfürstův dům KVC Harmonie, KZMP- 
5. prosince 2013 v 17.00 h. Tradiční Přibyslavské peklo radniční sklepy Junák, město Přibyslav, KZMP- 
8. prosince 2013 v 15.30 h. Country tance – 8. lekce/ pro přihlášené Kulturní dům KZM Přibyslav- 
9. prosince 2013 v 9.00 h. Den otevřených dveří v Harmonii Domeček Tyršova ul. KVC Harmonie Přibyslav- 
12. prosince 2013 v 8.00 h. Zájezd do Hlinska/pro přihlášené Bechyňovo náměstí SPCCH ČR ZO Přibyslav- 
12. prosince 2013 v 17.00 h. Vánoční besídka ČČK spol. místnost DPS MS ČČK, DPS Přibyslav- 
12. prosince 2013 v 17.00 h. Kondiční cvičení/pro přihlášené Kulturní dům KZM Přibyslav- 
13. prosince 2013 v 15.00 h. Vánoční výstava – zahájení Školní družina ŠD a ŠK Přibyslav- 
13. prosince 2013 od 15.00 h. Předvánoční čajovna Školní družina Otakárek ZŠ Přibyslav- 
14. prosince 2013 v 9.00 h. Vánoční mše svatá v DPS spol. místnost DPS Římsk. fara, DPS Přibyslav- 
14. prosince 2013 ve 13.30 h. Dvanáctiboj Junior – šipky Hotel Přibyslav ZSM Přibyslav- 
14. prosince 2013 v 16.00 h. Hudební intermezzo/koncert Kulturní dům ZUŠ, KZM Přibyslav- 
14. prosince 2013 v 16.30 Dvanáctiboj – šipky Hotel Přibyslav SZM Přibyslav- 
14. prosince 2013 v 18.00 h. Ať rosa z nebes sestoupí/koncert Farní kostel Římskokat. farnost Přibyslav- 
15. prosince 2013 v 15.30 h. Country tance – 9. lekce/ pro přihlášené Kulturní dům KZM Přibyslav- 
15. prosince 2013 Pocta Janu Kudláčkovi/ukončení výstavy Kulturní dům KZM Přibyslav- 
16. prosince 2013 Pozměněná provozní doba v Mě K a ICMM Kurfürstův dům KZM Přibyslav- 
16. prosince 2013 v 8.00 h. Vánoční výstava  Školní družina ŠD a ŠK Přibyslav- 
19. prosince 2013 ve 14.30 h. Sváteční posezení – Čas vánoční nastává velký sál radnice SPCCH ČR ZO Přibyslav- 
21. prosince 2013 v 7.45 h. Betlémské světlo – příjezd nádraží ČD Junák Přibyslav- 
21. prosince 2013 v 9.00 h. Betlémské světlo v městské knihovně Kurfürstův dům Junák Přibyslav, KZMP              - 
21. prosince 2013 v 9.00 h. Florbal – mladší žáci Sportovní hala SK Juvenis, SZM Přibyslav - 
21. prosince 2013 od 13.30 h. Farní kostel – zpověď Farní kostel Římskokat. farnost Přibyslav- 
21. prosince 2013 v 17.00 h. Koledy staré Evropy/koncert Starý špitál La Via – přibyslavský soubor- 
21. prosince 2013 v 19.30 h. FK–Velká nádhera/fi lm; PRAGO UNION/koncert   Kulturní dům FK, KZM Přibyslav- 
22. prosince 2013 od 7.30 h. Betlémské světlo/před každou mší svatou Farní kostel Junák,Římsk.farnost Přibyslav- 
22. prosince 2013 v 9.00 h. Florbal – přípravka Sportovní hala SK Juvenis, SZM Přibyslav - 
24. prosince 2013 v 16.00 h. Dětská mše svatá vánoční Farní kostel Římskokat. farnost Přibyslav- 
24. prosince 2013 ve 24.00 h. Půlnoční mše svatá Farní kostel Římskokat. farnost Přibyslav- 
25. prosince 2013 v 8.00; v 9.30 h. Boží hod – mše svatá Farní kostel Římskokat. farnost Přibyslav- 
25. prosince 2013 v 16.00 h. Do Betléma pospíchejme/vystoupení dětí Farní kostel Římskokat. farnost Přibyslav- 
26. prosince 2013 v 8.00; v 9.30 Svátek sv. Štěpána – mše svatá Farní kostel Římskokat. farnost Přibyslav- 
26. prosince 2013 v 19.00 h. Zpívejme všichni koledy Farní kostel Římsk. farnost Přibyslav,KZMP- 
28. prosince 2013 v 17.45 Deník ničemy/divadlo v Jihlavě-pro přihlášené před obch. střediskem Horácké divadlo Jihlava- 
1. ledna 2014 - 
       v 8.00;v 9.30;v 18.00 h. Nový rok – mše svatá Farní kostel Římskokat. farnost Přibyslav
4. ledna 2014 v 10.00 h. Nábor – skauti základna Dear Junák Přibyslav- 
4. ledna 2014 ve 13.00 h. Tříkrálová sbírka – sraz koledníků Dvůr římskokat. fary         Charita ČR, Junák, Město Přibyslav- 
4. ledna 2014 od 14.00 h. Tříkrálová sbírka Město Přibyslav a okolí     Charita ČR, Junák, Město Přibyslav- 
4. ledna 2014 v 18.00 h. Tříkrálový koncert Farní kostel La Via,Římsk.farnost Přibyslav- 
5. ledna 2014 od 14.00 h. Tříkrálová sbírka/ dle potřeby Město Přibyslav a okolí     Charita ČR,Junák,Město Přibyslav- 

INSPIRACE PRO VÁNOČNÍ NÁKUP
Dárek z Informačního centra 

v Přibyslavi


