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STALO SE…
Změna ve vedení Mateřské školy Přibyslav
Dne 7. ledna se uskutečnil konkurz na místo ředitelky Mateřské školy Přibyslav. 

Stávající ředitelka paní Miloslava Pospíchalová se rozhodla přejít do zaslouženého 

důchodu. Paní ředitelka vykonávala tuto funkci dlouhodobě, nejdříve v samostat-

né MŠ na Tyršově ulici. Od 1. ledna 2003 se změnilo zařazení do sítě škol a z Tyršo-

vy ulice se stalo odloučené pracoviště. Došlo tak ke spojení obou MŠ. Odpovědně 

tehdy přijala tíhu vedení „velké MŠ“. Byla i při rozhodnutí o přístavbě nového kom-

plexu na Bezručově ulici a při realizaci výstavby nových pavilónů. Co určitě těžce 

nesla (a nejen paní ředitelka), byla dlouhodobá nejistota, co se stane s budovou na 

Tyršově ulici. Díky konečnému a moudrému rozhodnutí minulého zastupitelstva 

a realizací za tohoto zastupitelstva se podařilo budovu zachránit a od 17. září 2012 

zase přísluší k MŠ. Radost, kterou jsem zaznamenal při slavnostním znovuotevření 

odloučeného pracoviště MŠ Tyršova 242, byla veliká. Paní ředitelka přechází do 

důchodu a bude s ní tato část historie, týkající se mateřské školy, spojena a za-

psána. Děkuji jí za celoživotní výkon povolání učitelky a posléze ředitelky mateř-

ské školy. Nelehkou funkci ředitelky vykonávala poctivě, odpovědně a kvalitně do 

31. 1. 2013. Do dalších let života přeji paní Miloslavě Pospíchalové zdraví a vše 

dobré za sebe i za město Přibyslav.

V konkurzním řízení dne 7. 1. 2013 byla pro výkon funkce ředitelky Mateřské 

školy Přibyslav vybrána a Radou města Přibyslav dne 16. 1. 2013 jmenována paní 

Mgr. Naděžda Štouračová z Dolní Rožínky. Funkce se ujme dne 1. 2. 2013. Nová 

paní ředitelka má zkušenosti s řízením mateřské školy. Přeji jí dobrý start a vše 

dobré při výkonu náročného povolání a funkce.

* Na skládce v Ronově nad Sázavou ukončil dohodou pracovní činnost pan Jaro-

mír Lán. Děkuji mu za dlouholetou práci pro město Přibyslav, přeji zdraví a vše 

dobré do dalšího života.

* S panem Janem Sejkorou jsme se setkali dne 2. 1. 2013 a dohodli jsme se na 

konečné úpravě jeho pozemku, a to do konce dubna 2013. Platí, co jsem napsal, 

že z větší části odmítám jeho popis problému a událostí. Tu zbývající malou část, 

ve vzájemné spolupráci, vyřešíme.

* Po zveřejnění tohoto čísla Přibyslavského občasníku budeme již znát jméno 

nového prezidenta České republiky. Ať historicky první přímé volby hlavy státu 

dopadnou jakkoli, děkuji všem voličům, kteří využili svého základního práva a šli 

volit. Děkuji i všem, kteří se v našem městě zasloužili o zdárný a bezproblémový 

průběh těchto voleb.

* Žáci i učitelé Základní školy Přibyslav uzavřou své výkony za první pololetí. Obě 

strany se na výsledku, který bude zobrazen na vysvědčení, každá svým způso-

bem a s odpovědností, podílí. Tak ať je výsledek co nejlepší. Přeji krásné pololet-

ní a jarní prázdniny a spokojené prožití měsíce února.

*  Tříkrálová sbírka byla v Přibyslavi rekordní. Děkuji organizátorům a všem dár-

cům.

*  Na závěr připojuji pozvánku na 21. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Při-

byslav, které se uskuteční dne 20. 2. 2013 v zasedacím sálu radnice a začátek je 

v 17:00.

Jan Štefáček,
starosta města

Lepší Přibyslav bude jen přičiněním nás všech
Chtěl bych reagovat na úvod článku pana starosty v minulém Přibyslavském ob-
časníku, který má snad za cíl hodnotit práci ODS (která použila heslo „Lepší Přiby-
slav“ při volební kampani) v zastupitelstvu a ve vedení radnice. Musím se přiznat, 
že se mne jeho hodnocení dotklo. A možná se mne dotklo víc to, jakým způsobem 
pan starosta nakládá s fakty a informacemi.

Nepředpokládám, že pan starosta, jak uvedl „očekával, že s příchodem zástupců 
lepší Přibyslavi do zastupitelského sboru nastane něco, co povede k lepšímu roz-
voji města“, neb se tomuto příchodu bránil zuby nehty. Je však důležité uvést na 
pravou míru některé nepravdy, které v jeho článku zazněly.

Slogan „Lepší Přibyslav“ vznikl jako podnět k tomu, abychom se Přibyslav a žití 
v ní snažili dělat každým dnem lepší. Hned pod tímto sloganem ve svém programu 
ODS popsala, jak chce tohoto zlepšení docílit. Možná se jedná o nepodstatný de-
tail, ale všímám si, jak se v článku pana starosty mění tato lepší Přibyslav (která 
cílí na každodenní práci a zlepšování byť třeba dobrého stavu) v tak trochu uště-
pačné „lepší Přibyslaváky“. Takovýmto podivným způsobem někdy pracují se slo-
víčky i naši čelní představitelé státu. Přiznejme si, že se pak tyto šťouchance stávají 
zbytečnou překážkou při hledání řešení třeba i závažných problémů. Myslím si, 
že právě tento přístup pana starosty někdy napomáhá k onomu zhoršení atmo-
sféry jednání zastupitelstva, které mu vadí.

Druhým nefér argumentem je mávání strategickým plánem jako vlajkovým zaklí-
nadlem ODS. Zpracování kvalitního strategického plánu bylo jedním z dvaatřiceti 
bodů programu ODS. Navíc nechápu pláč pana starosty nad jeho nerealizací, 
neboť je to on sám, který kudy chodí, tudy říká, že strategický plán nepotřebuje 
a nechce. Trochu mi pan starosta připomněl prezidenta V. Klause plačícího nad 
výsledky pravice v prezidentských volbách, když předtím podpořil ve volbě levi-
cového kandidáta. Už vůbec nechci dlouze rozebírat fabulace o tom, co má na 
strategickém plánu připravovat pan Benc, Kamarád, či co má připravovat pan sta-
rosta. Pan starosta je vrcholným představitelem města Přibyslav, proto nepovažuji 
za moudré vytvářet strategický plán proti jeho vůli, neboť si myslím, že by to vedlo 
pouze k vytvoření dokumentu, který bude založen v příslušném šuplíku a nebude 
využíván, aktualizován a stane se papírem pro papír, čímž se navždy diskvalifi kuje.

Poslední, co bych rád okomentoval, je konstatování pana starosty, že z naší dílny 
nevzešlo téměř nic. Když se podíváme na program ODS, se kterým šla do voleb 
v roce 2010, bylo v prvních dvou letech zásadní nastavit základní úsporné mecha-
nismy. Cituji z našeho volebního programu:
a) úspory ve výdajích na energie – společný nákup energií pro městský úřad, měst-

ské organizace včetně škol – splněno
b) elektronické poptávkové řízení aukce na nákup služeb a prostředků pro všechny 

městské organizace včetně škol – neprobíhá aukcemi, ale soutěžemi – splněno
c) úspora mzdových prostředků při vytvoření efektivního způsobu řízení Měst-

ského úřadu a městských organizací – částečně splněno
d) zásadní reorganizace způsobu veřejných zakázek malého rozsahu – veřejná 

oponentura zadávacích podmínek, veřejně sledovatelné elektronické poptáv-
kové řízení, průhledné hodnocení – úspory v řádech milionů ročně – splněno

Co se týče investic, deklarovala ODS jako prioritu rekonstrukce mateřské a zá-
kladní školy, které probíhají, a dále opravy a investice v integrovaných obcích, 
kde se opravy postupně realizují a zároveň dochází k projektování a stavebním 
řízením u dalších investic.

Pan starosta ví, že o to, co a jak dělat, jsme vedli a stále vedeme v průběhu po-
sledních dvou let desítky diskusí a sporů. Respektuji, že je zvoleným čelním před-
stavitelem města, a mohu napsat, že mám po dvou letech mnoho důvodů, proč si 
ho můžu jako starosty vážit. Zároveň je však mnoho věcí, kde s ním zásadně nesou-
hlasím. Jednou z nich je způsob, kterým se prezentoval v lednovém občasníku.

Martin Kamarád
místostarosta města

ON-LINE CHAT 
S MÍSTOSTAROSTOU MĚSTA 

ČTVRTEK 21. ÚNORA 2013 
 od 13.00 hod. do 14.00 hod.

 na www.pribyslav.cz

 Údržba chodníků při sněhové nadílce
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Odbor správy a údržby
Začátkem měsíce ledna jsme odstranili vánoční výzdo-

bu a vánoční strom před radnicí. Koncem měsíce pro-

sinec byly problémy s osvětlením vánočního stromu, 

způsobené stářím materiálu, což nás vede k poptávce 

na nové osvětlení pro letošní výzdobu vánočního stro-

mu. Probíhá zimní údržba, kterou díky příznivému po-

časí (prozatím) zvládáme bez problémů. S odborem 

životního prostředí řešíme prořezání stromů na míst-

ním hřbitově. K nutnosti toto operativně řešit přispěla 

koncem roku menší kalamita popadaných větví na 

hřbitově. Opravili jsme poruchy veřejného osvětlení 

v obci Česká Jablonná a Hřiště. Ve Hřištích byla navíc 

závada zvoničky, kde jsme museli vyměnit elektrokabel 

poničený od hlodavců. Provedli jsme generální údrž-

bu vozového parku, včetně opravy poškozené radlice 

na prohrnování sněhu. Proběhlo vyúčtování dotace, 

poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj na rekon-

strukci nebytového prostoru na byt v domě č. p. 41 

a byla zaslána závěrečná zpráva k poskytnuté dotaci 

z roku 2008 na zpracování průkazu energetické ná-

ročnosti budovy MŠ. V době, kdy píši tento příspěvek, 

pokračujeme se stavebními pracemi na rekonstrukci 

uvolněného bytu v domě č. p. 40 na Bechyňově ná-

městí a v bytě budovy DPS č. p. 240, kde renovujeme 

vodoinstalaci, elektroinstalaci a inventář bytu. Tyto 

práce budou hotovy do konce měsíce ledna, následu-

jící měsíc bude řešen pronájem bytů. V tomto měsíci 

byla podána žádost na ukončení nájemní smlouvy 

k 28. 2. 2013 v DPS č. p. 251. 

Ing. Ludmila Benešová, vedoucí OHS

Odbor výstavby
Stavební pozemek. Pozemek se vždy vymezuje tak, 

aby svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, 

plošným a prostorovým uspořádáním, umožňoval 

využití pro navrhovaný účel a byl dopravně napojen 

na veřejně přístupnou pozemní komunikaci. Stavební 

pozemek se vždy vymezuje tak, aby na něm bylo vyře-

šeno umístění odstavných a parkovacích stání pro účel 

využití pozemku a užívání staveb na něm umístěných 

v rozsahu požadavků příslušné technické normy pro 

navrhování komunikací, nakládání s odpady a odpad-

ními vodami, které na pozemku vznikají jeho užíváním 

nebo užíváním staveb na něm umístěných a vsakování 

nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch 

nebo zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich 

jiné využití. Přitom musí být přednostně řešeno jejich 

vsakování, nebo jejich zadržování a regulované odvá-

dění oddílnou kanalizací nebo, není-li možné odděle-

né odvádění, tak regulované vypouštění do jednotné 

kanalizace. 

Miloš Šimek, vedoucí OV

Odbor životního prostředí
Kontejnery na tříděný sběr a jejich využití
V lednu 2013 probíhaly inventury majetku města Při-

byslav a jeho místních částí. Při těchto kontrolách od-

bor životního prostředí každoročně zjišťuje, že dochá-

zí k poškozování kontejnerů na sběr odpadu. Prosíme 

občany, aby dle svých možností s kontejnery zacházeli 

opatrněji a pokud zjistí jejich poškozování třetí oso-

bou, aby se na nás obraceli se svými poznatky.

Z Městského úřadu Přibyslav
Revitalizace zeleně na místním hřbitově
Městský úřad Přibyslav, odbor životního prostředí, 

nechal v roce 2012 zpracovat projektovou doku-

mentaci na obnovu zeleně na místním hřbitově. 

Do tohoto projektu byly zahrnuty požadavky občanů 

na úpravu zeleně na hřbitově. V současné době jsou 

na hřbitově označeny stromy ke kácení, ke kterému 

dojde v termínu do 31. 3. 2013. Pokud budou mít 

občané další připomínky, prosím, obracejte se 

s nimi na Mgr. Ludmilu Řezníčkovou, telefon 

569 430 825.

! RYBÁŘSKÉ LÍSTKY !
Opakovaně upozorňujeme občany, že na základě 

změny zákona č. 99/2004 Sb., (zákon o rybářství), 

v platném znění, je přesunuta kompetence k vydávání 

rybářských lístků z obecních úřadů obcí s rozšířenou 

působností na obecní úřady obcí s pověřeným obec-

ním úřadem. Od 1. 7. 2011 vydává tedy rybářské 
lístky pověřený obecní úřad, tj. MÚ Přibyslav. Tato 

změna se dotkla všech občanů obcí a městysů, které 

jsou v územním obvodu pověřeného obecního úřa-

du Přibyslav, tedy: Dlouhá Ves, Havlíčkova Borová 
(Peršíkov, Železné Hora), Modlíkov, Olešenka, 
Přibyslav (Česká Jablonná, Dobrá, Dolní Jablonná, 
Hřiště, Poříčí, Ronov nad Sázavou, Utín), Stříbrné 
Hory, Žižkovo Pole (Macourov). Na tuto skutečnost 

upozorňujeme proto, že někteří občané jezdí pro 

rybářský lístek zbytečně na městský úřad do Havlíčko-

va Brodu. 

Mgr. Ludmila Řezníčková, vedoucí OŽP

Odbor hospodářsko-správní
Rozpočet města Přibyslav na rok 2013
Zastupitelstvo města Přibyslav na 20. veřejném 

zasedání dne 19. 12. 2012 schválilo rozpočet měs-

ta Přibyslav na rok 2013. Rozpočtové příjmy jsou 

schváleny ve výši 75 989 587 Kč a výdaje ve výši 

89 633 530 Kč. 

Celkové příjmy se skládají z příjmů daňových ve výši 

53 200 000 Kč, nedaňových 1 656 000 Kč, kapitálo-

vých 2 093 532 Kč a přijatých dotací 19 040.055 Kč. 

U daňových příjmů dochází v porovnání s loňským ro-

kem k nárůstu z důvodu změny rozpočtového určení 

daní. 

Celková částka výdajů se skládá z výdajů běž-

ných ve výši 38 433 530 Kč a investičních ve výši 

51 200 000 Kč. Z plánovaných investic se jedná pře-

devším o rekonstrukci a dostavbu ZŠ Přibyslav ve výši 

51 000 000 Kč.

Dotace zřízeným příspěvkovým organizacím jsou 

schváleny následovně: Mateřská škola Přibyslav 

1 675 000 Kč, Základní škola Přibyslav 3 758 000 Kč, 

Kulturní zařízení města Přibyslav 3 020 000 Kč. Pro 

Sportovní zařízení města Přibyslav s. r. o. byla schvále-

na dotace ve výši 2 021 000 Kč.

Finanční plán hospodářské činnosti předpokládá 

na rok 2013 výnosy ve výši 21 092 504 Kč a náklady 

10 533 894 Kč. 

Ing. Zdeňka Teclová, vedoucí OHS

Z činnosti Pečovatelské služby Přibyslav
Cílem Pečovatelské služby je zabezpečit uživa-
teli základní životní potřeby, poskytovat mu od-
bornou a kvalitní péči, vést jej k samostatnosti 
a k rozvíjení vlastních schopností při sebeobsluze 
či při péči o domácnost. Snažíme se, aby uživatel 
řešil svou situaci pomocí vlastních sil a neprohlu-
bovala se jeho závislost na sociálních službách. 
Umožňujeme mu s ohledem na jeho zdravotní 
stav a soběstačnost uplatňovat svoji vlastní vůli.

Po Novém roce již služby fungují normálně, tzn.: 
pracovní dny: 8:00–19:00
sobota:  8:00–10:00, 16:30–18:00 
neděle:  16:30–18:00
V případě potřeby se na nás můžete obrátit na 
tel.: 569 482 128.

V měsíci lednu jsme se potýkali se sněhovými na-
dílkami a mrazem. Tímto bych chtěl poděkovat 
všem za pochopení a trpělivost, pokud se snad 
stalo a někam jsme dojeli s malým zpožděním.
Z organizačních věcí jsme prováděli každoroční 
inventuru a zpracování podkladů pro Roční vý-
kaz o sociálních službách. 

Důrazně žádáme a vyzývá-
me především starší občany 
našeho města, aby otevírali 

dveře od bytů a domů pouze 
lidem, které opravdu znají 

a důvěřují jim.

V případě problémů, 
okamžitě volejte 

Policii České republiky, 
tel: 158.

!!P O Z O R!!

V závěru mi dovolte poděkovat všem, se kterými 
PS Přibyslav spolupracuje a bez kterých bychom 
nemohli plnohodnotně odvádět naši práci.  

Bc. Karel Březina, vedoucí PS

Uzávěrka příštího čísla
20. 2. do 12.00 hod.
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Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 28. 12. 2012MĚSTO PŘIBYSLAV
254/2012 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat, na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku 

na službu malého rozsahu „Poskytnutí úvěru na fi nancování stavby Rekonstrukce a dostavba 

Základní školy Přibyslav“, Českou spořitelnu, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4.

Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová 

Termín:              03/2013

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

Výběrové řízení

255/2012 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat na rekonstrukci vnitřního vodovodu hasičské 

zbrojnice Přibyslav fi rmu Vodoinstalatérství-topenářství Miloslav Marek, Nížkov 228, 

IČO 70403392 a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo. Cena díla je 193.686 Kč včetně DPH.

Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk

                            Ing. Ludmila Benešová

                            Ing. Zdeňka Teclová

Termín: 02/2012

Usnesení bylo přijato 3 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

256/2012 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat fi rmu KB Stavební s. r. o., Jamborova 800, 

592 31 Nové Město na Moravě, IČO 29208181 jako zhotovitele zakázky „Rekonstrukce 

a stavební úpravy provozní budovy odpadového hospodářství Ronov nad Sázavou“ a 

schvaluje uzavření smlouvy o dílo. Cena díla je 143.334 Kč bez DPH.

Odpovědnost: Přemysl Tonar

                            Mgr. Ludmila Řezníčková

Termín: 02/2013

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

257/2012 RM Rada města Přibyslav souhlasí s uzavřením dodatku č. 6 k nájemní smlouvě o nájmu 

a podnájmu nebytových prostor v domě Přibyslav, Bechyňovo náměstí 18 schválené 

usnesením č. 143/2008 ze dne 13. 8. 2008 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 

1 a Českou republikou – Ministerstvem vnitra se sídlem Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ 

00007064, kterým bude snížena výše nájemného za užívání veškerých prostor v budově 

Bechyňovo náměstí 18, Přibyslav na 1 Kč za rok. Dodatek č. 6 bude uzavřen s Českou 

republikou – Krajským ředitelstvím policie kraje Vysočina se sídlem Jihlava, Vrchlického 

2627/46, 587 24 Jihlava, IČ 72052147.

Odpovědnost: Jarmila Málková

Termín: 12/2012

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

Pronájem

258/2012 RM Rada města Přibyslav souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 11 v ulici Příkopy 485, 

Přibyslav, uzavřené dne 29. 6. 2007 s panem Miroslavem Balounem, dohodou ke dni 31. 

12. 2012.

Odpovědnost: Jarmila Málková

Termín: 01/2013

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

259/2012 RM Rada města Přibyslav souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 12 v ulici Příkopy 485, 

Přibyslav uzavřené dne 1. 11. 1999 s panem Pavlem Slavíčkem, dohodou ke dni 31. 3. 2013.

Odpovědnost: Jarmila Málková

Termín: 03/2013

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

260/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 12 s  fi nanční spoluúčastí o velikosti 2+1 

v bytovém domě Přibyslav, Příkopy 485 od 1. 4. 2013 paní Marii Slavíčkové, bytem Přibyslav, 

Tržiště 424. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.

Odpovědnost: Jarmila Málková

Termín: 03/2013

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

Přidělení

261/2012 RM Rada města Přibyslav vyhlašuje záměr pronájmu bytu č. 11 s fi nanční spoluúčastí v bytovém 

domě Přibyslav, Příkopy 485 a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 

dnů.

Odpovědnost: Jarmila Málková

Termín: 12/2012

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

Záměr

262/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2012 k rozpočtu města Přibyslav 

na rok 2012.

Příloha: Rozpočtové opatření č. 7/2012

Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová

Termín: 12/2012

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

Rozpočet

Mgr. Jan Štefáček, starosta Martin Kamarád, místostarosta

NABÍDKA POZEMKŮ
Město Přibyslav nabízí k prodeji stavební parcely 
v lokalitě Hesovská, pozemky parc. č. 334/25 o výměře 
1029 m2, 334/26 o výměře 811 m2, 334/27 o výměře 
872 m2, 334/28 o výměře 880 m2, 334/29 o výměře 
752 m2, oddělených z pozemku parc. č. 334/1 v k. ú. 
Přibyslav.
Minimální prodejní cena je stanovena ve výši 
500 Kč/m2.

Žádosti zasílejte na adresu: 
Městský úřad v Přibyslavi, Bechyňovo náměstí 1,
582 22 Přibyslav nejpozději do 15. 2. 2013. Po tomto 
termínu budou případní zájemci pozváni k projednání 
způsobu prodeje.   

Ing. Josef Moštěk
tajemník
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Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 16. 1. 2013

1/2013 RM Rada města Přibyslav rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování 

projektové žádosti z programu ROP – Regionální operační program (NUTS II Jihovýchod), 

Prioritní osa 3 – Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, kde žadatel město Přibyslav 

bude podávat žádost do výzvy, která byla vyhlášena 17. 12. 2012 s termínem uzávěrky 

29. 3. 2013.

Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček

Termín: 01/2013

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

Smlouva

2/2013 RM Rada města Přibyslav souhlasí s bezúplatným pronájmem sportovní haly za účelem konání 

taneční soutěže Přibyslavský pantofl íček dne 6.  4. 2013 a prostor kulturního domu za účelem 

divadelního představení souboru Sluníčko dne 24. 5. 2013 a Taneční akademie dne 7. 6. 2013 

ZŠ Přibyslav.

Odpovědnost: Zdeněk Matějka, ředitel SZMP

                           Zdeňka Valnerová, ředitelka KZMP

Termín: 06/2013

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

Pronájem

3/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje pronájem pozemku parc. č. 408/4 o výměře 3473 m2 a 

části pozemku parc. č. 951/25 o výměře 2400 m2 v k. ú. Přibyslav společnosti OSIVA, a. s., 

Bělohradská 3304, 580 02 Havlíčkův Brod, IČ 48171069 na dobu určitou od 18. 1. 2013 do 

31. 12. 2013 za cenu 800 Kč/ha za pronajaté období.

Odpovědnost: Jana Krejčová

Termín: 01/2013

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

4/2013 RM Rada města Přibyslav souhlasí s pronájmem pozemků pro provozování pouťových atrakcí na 

Přibyslavské pouti v roce 2013 panu Josefu Spilkovi, Poděbradovo nám. 1, Hlinsko za cenu 

135.000 Kč.

Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk

Termín: 06/2013

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

5/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 403 v domě s pečovatelskou službou Přibyslav, 

Tržiště 251 paní Miladě Hladíkové, bytem Havlíčkova 258, 582 22 Přibyslav. Výše nájemného 

bude stanovena na 20 Kč/m2 s možností navýšení ceny nájmu o míru infl ace vyhlášené ČSÚ. 

Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 2. 2013 na dobu neurčitou.

Odpovědnost: Jarmila Málková

Termín: 01/2013

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

Přidělení

6/2013 RM Rada města Přibyslav jmenuje s účinností od 1. 2. 2013 ředitelkou Mateřské školy Přibyslav 

Mgr. Naděždu Štouračovou.

Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček

Termín: 01/2013

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

Mateřská 
škola

7/2013 RM Rada města Přibyslav stanovuje plat ředitelce Mateřské školy Přibyslav 

Mgr. Naděždě Štouračové ve výši dle neveřejné přílohy k jednání.

Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček

Termín: 01/2013

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

8/2013 RM Rada města Přibyslav přijímá rezignaci paní Miloslavy Pospíchalové na funkci ředitelky Mateřské 

školy Přibyslav, Bezručova 683, 582 22 Přibyslav ke dni 31. 1. 2013 a za vykonávání funkce po 

celou dobu jejího funkčního období jí děkuje.

Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček

Termín: 31. 1. 2013

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

9/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje aktualizaci Ceníku Městské knihovny Přibyslav, Bechyňovo 

náměstí 45, 582 22 Přibyslav.

Odpovědnost: Zdeňka Valnerová

                           Mgr. Jan Štefáček

Termín: 01/2013

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

Kulturní 
zařízení

10/2013 RM Rada města Přibyslav rozhoduje o uložení zeminy, jako překryvného materiálu na skládku 

Ronov nad Sázavou, ze stavby „Polní cesta C1 a protipovodňový příkop P2“ v  Dolní Jablonné 

v množství cca 2.000 tun v ceně 100 Kč/t.

Odpovědnost: Přemysl Tonar

Termín: 12/2013

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

Rozpočet

11/2013 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vyplatit obci Olešenka 12.000 Kč, obci Stříbrné Hory 18.000 Kč 

a obci Žižkovo Pole 24.000 Kč za používání kabelových rozvodů pro poskytování TV a internetu 

v roce 2012.

Odpovědnost: Petra Holubová

Termín: 28. 2. 2012

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

12/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje úhradu faktury č. 2121275 od fi rmy MTL Cable spol. s r. o., 

Tuřanka 111b, 627 00 Brno, IČO 25314491 ve výši 793.041 Kč za CMTS a ukládá Ing. Zdeňce 

Teclové zahrnout výdaj do rozpočtového opatření č. 1/2013.

Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová  

Termín: 20. 2. 2012

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

Mgr. Jan Štefáček, starosta Martin Kamarád, místostarosta

Jednodenní pololetní prázdniny
připadnou
na pátek 1. února 2013

Jarní prázdniny 
proběhnou v termínu
od 11. února 2013 
do 17. února 2013

J E ŠKODA BÝ T 
S A M A DOM A

Co je “mateřské centrum“? Odpověď 

pětinásobné maminky a zakladatelky 

těchto center v ČR paní Kolínské zní: 

„Místo, které pomáhá maminkám vy-
jít z izolace, do které je dostala celo-
denní péče o děti, najdou tam přítel-
kyně, vzájemně si pomáhají. Proto 
nebuďte maminky samy doma.“ KVC 

Harmonie vás zve do „Domečku“ 

v zahradě bývalé MŠ Tyršova  v Přiby-

slavi. Vytváříme pro rodiče z Přibysla-

vi a okolí a pro jejich děti prostor, kde 

se mohou vzájemně setkávat, získat 

nové kamarády i předávat zkušenosti. 

Scházíme se každé pondělí a středu 

od 9.00 do 11.00 hodin.

Za maminky a děti 
z KVC Harmonie Petra Pejzlová 
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Členové SPCCH 
ČR ZO Přibyslav 
soutěžili 
o Přibyslavského 
skřivana
Ve studeném lednovém odpoledni jsme se sešli 
nejen k šálku dobré kávy nebo čaje, ale také u české 
písničky. Pořádali jsme pro své členy soutěž karaoke 
ve zpěvu o „Přibyslavského skřivana 2013“.  Třebaže 
počasí bylo opravdu zimní a pro naše starší členy 
nebyla cesta do kulturního domu právě bezpečná, 
sešlo se nás okolo třiceti. V hezkém prostředí jsme 
strávili příjemné odpoledne. Po počátečním ostychu 
se všichni rozezpívali a po vydatném povzbuzování 
si i zasoutěžili. To že byl udělen zlatý, stříbrný 
a bronzový skřivan, to není to nejdůležitější. Vítěz 
může být pouze jeden. Ale ten den zvítězili všichni 
přítomní, hlavně ti, kteří se nestyděli a aktivně 
se zapojili do soutěže. Za což všem účinkujícím 
děkujeme a tleskáme. Touto cestou děkujeme 
i všem zaměstnancům KZM Přibyslav, kteří pod 
vedením paní ředitelky Z. Valnerové zasedli 
v porotě a obstarali pro nás malé ceny. Hlavně však  
pan Petr Štefáček, vedoucí KD, se svým kolektivem 
vše pro nás technicky připravil a s paní Ilonkou 
a panem Františkem pomáhali těm méně odvážným 
se zpěvem. Budeme se těšit zase za rok na soutěž 
o „Přibyslavského skřivana 2014“. Ovšem v měsíci 
nás čeká masopustní rej – opět v kulturním domě. 
A co by to bylo za masopust bez nějaké masky 
nebo kostýmu? To přece patří nerozlučně k němu. 
Proto budeme rádi, když se i naši členové nebudou 
stydět a alespoň na chvíli se promění v královnu, 
námořníka, vodnici nebo loupežníka.  Ale i bez 
masky jste srdečně zváni. Přijďte si posedět mezi 
nás, zazpívat si, popít vínka, zatančit si.

Věra Schusterová
předsedkyně SPCCH ČR ZO Přibyslav
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Místní skupina Českého červeného 
kříže v Přibyslavi
Dovolte mi, abych Vám opožděně popřála úspěšný, 
spokojený a hlavně tělesně i duševně zdravý celičký 
rok 2013.

Místní skupina ČČK Přibyslav v loňském roce 
uskutečnila mnoho činností, ve kterých by ráda 
v roce letošním pokračovala. Jedná se například 
o akce a projekty jako je První pomoc do MŠ 
(2x ročně) a Bezpečné prázdniny ve spolupráci 
se Základní školou Přibyslav, zajištění divadelního 
představení pro dobrovolné dárce krve a jejich 
rodinné příslušníky (tato akce se vždy konala díky 
fi rmě SC Metal a divadelnímu souboru Furiant), 
další ročník úspěšného příměstského tábora, který 
je zaměřený na výuku první pomoci, zdravý životní 
styl a pohybovou aktivitu. Zajisté se s kroužkem 
červenokřižáčků zapojíme i do prospěšné akce 
„Čistá Vysočina“ a každý měsíc na schůzce se na-
učíme něco nového z oblasti poskytování laické 
první pomoci (využijeme i vánočního dárku, který 
děti dostaly pod stromečkem na vánoční besídce – 
model lidského těla, který je možné rozložit/složit, 
a tím se naučit, kde přesně jaký orgán či kost máme 
uložené. Pro dospělé obyvatele chystáme přednáš-
ky na téma „Laická první pomoc“, „Zdravý životní 
styl“ apod. Setkání pro členy MSČČK a naše příz-
nivce zpestříme vystoupením žáků pod vedením 
paní učitelky H. Loubkové. V květnu připravujeme 
besídku věnovanou maminkám – více informací 
v době konání akce. Na podzim zajistíme opět akci 
pro seniory (k jejich svátku), stejně jako tomu bylo 
i letos, kdy se přednáška velice zdařila a účastníci si 
odnášeli mnoho užitečných informací (přednáška 
se jmenovala (NE)BEZPEČNÝ VĚK).

V loňském roce jsme zřídili zdravotní stánek, ve 
kterém jsme schopni změřit zájemcům TK, BMI – 
poradit a prokonzultovat naměřené hodnoty. Pro 
děti jako doprovodný program máme nachystány 
omalovánky, křížovky, doplňovačky apod., vše na 
téma první pomoc, zdravověda, dopravní výchova, 
a samozřejmě máme s sebou i modely na nácvik 
Kardiopulmonální resuscitace – tedy KPR (masáž 
srdce a dýchání) – dospělý, junior a baby model.

Tento stánek využila obec Věžnice na den Zdravý 
ve své obci, fi rma ACO na Rodinný den ve své fi rmě 
a mnoho dalších.

Letos plánujeme nákup glukometru na orientač-
ní zjištění hodnoty cukru v krvi. 

Pro děti z kroužku kromě učení chystáme s „te-
tou“ Kristýnkou i výlet a zábavu. Výlet ještě doplá-
nujeme a zábavu bychom rády spojily se sportem 
a soustředěním. Máme možnost navštívit úspěšnou 
akci pořádanou SDH Radostín – živé „Člověče ne-
zlob se…“ a v podzimním čase klasické stolní Člo-
věče nezlob se… (vloni jsem tento turnaj navštívila 
a byla jsem organizací nadšena!!!).

Během roku se jistě ještě „vyloupnou“ nepláno-
vané akce, které bývají mnohdy těmi nejlepšími – 
tak už se na ně těšíme…

Pokud máte zájem stát se členy MS ČČK a spo-
lu s námi dotvářet chod naší organizace, jste vítá-
ni – stačí nás kontaktovat na email mspribyslav@
seznam.cz, popř. zavolat na tel. 724 551 604 (věk 
není rozhodující!!!!).

Ráda bych mezi námi viděla i dívky nebo chlapce, 
kteří mi pomáhali s projekty První pomoc do MŠ 
a Bezpečné prázdniny – rozutekli se mi do různých 
škol a nemám na ně kontakt. Je možné zřídit Mládež 
ČČK – věkově od 15 do cca 26 let – členové mají 
možnost se účastnit celorepublikových seminářů 
a kurzů, které uplatní nejenom při akcích, které po-
řádáme my, ale hlavně je využijí ke studiu apod. 

Své znalosti a certifi káty ze seminářů jsou velkým 
plusem při hledání brigád (vedoucí na táborech, 
zdravotníci apod…).

V únoru nás čeká první schůzka červenokřižáčků. 
Opět využijeme prostor „Domečku“ – od maminek 
z KVC Harmonie. Termín bude upřesněn.

OS Havlíčkův Brod děkuje žákům a paním vycho-
vatelkám z Družiny a Školního klubu při ZŠ Přiby-
slav za krásné dárečky, které věnovaly na akci „Děti 
dětem“, která se každoročně koná v Havlíčkově 
Brodě na náměstí. Jedná se o prodej výrobků, které 
děti vyrobí a darují – za získané peníze se nakoupí 
dárky pro děti, které musejí být ve vánočním čase 
upoutány na nemocniční lůžko. DĚKUJEME!

za MSČČK Ilona Loužecká

 Vánoční besídka pro členy a příznivce ČČK 
s vstoupením dětí z kroužku

 Úklid vánočního stromu

 Povánoční Přibyslav

 Zn. hledám svého pána

 Volební komise o prezidentských volbách

 I takové byly v Přibyslavi zimy

F O T O R U B R I K A:
Lednová Přibyslav 
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Barmské centrum Praha, o.p.s. nabízí zaměstnavateli krytí 
mzdových nákladů při zaměstnávání azylantů z Barmy.

Hledáte zaměstnance, 
který Vás nic nestojí?

Kontakty

Pokud na podobná pracovní místa 
hledáte pracovníky, obra te se na 
Barmské centrum Praha, rádi Vám 

pomůžeme identifikovat vhodného 
člověka. Až pro 7 osob Vám zajistíme 

krytí mzdových výdajů po dobu půl 
roku, a to včetně odvodů organizace.

Zaměstnáním azylanta:
• pomůžete přesídlené rodině z Barmy v nelehké situaci
• získáte finanční prostředky na krytí mzdových nákladů po dobu 

půl roku
• zdarma si ověříte schopnosti a předpoklady vybraného pracovníka
• zaučíte si pracovníka podle svých potřeb bez zvýšených nákladů
• v případě spokojenosti můžete pokračovat v zaměstnávání 

ověřené pracovní síly
Potřeba hledání vhodného zaměstnání pro barmské azylanty bez 
mzdové podpory není časově omezená, můžete se na nás obracet 
průběžně.

Barmské centrum Praha
Dělnická 54, 170 00 Praha 7
Kontaktní osoba:
Mgr. Michal Merhaut
merhaut@burma-center.org
775 682 740

Nejčastěji doporučované profese pro 
azylanty dle výstupů z diagnostik jsou:

• automechanik
• chůva
• cukrář
• číšník
• doplňování zboží
• kadeřník
• krejčí
• masér
• obsluha vysokozdvižného vozíku
• pekař
• pomocné práce
• pomocný kuchař
• prodavač
• řidič
• skladový dělník
• svářeč
• truhlář
• údržbář
• úklidové práce
• zahradnické práce
• zednické práce

Co nabízíme zaměstnavatelům
Mzdovou podporu azylantům můžeme zajistit pouze v průběhu měsíců 
listopad 2012 až srpen 2013. Nejpozdější nástup do zaměstnání je pak 
březen 2013. Pokud máte zájem o zaměstnání osoby s krytím mzdových 
nákladů z prostředků projektu, neváhejte nás oslovit co nejdříve, v polovině 
ledna 2013 budeme předkládat návrhy zaměstnavatelů MPSV jako 
zprostředkujícímu subjektu programu OPLZZ. 

www.burma-center.org

Potřeby a limity barmských azylantů

Another Title
Barmští azylanti v ČR

Česká republika v rámci Přesidlovacího programu Úřadu vysokého komisaře OSN 
pro uprchlíky (UNHCR) zaměřila svou pomoc na Barmánce, kteří byli ve své zemi 
pronásledování a donuceni k útěku přes hranice do Malajsie a Thajska, kde žili 
v nuzných podmínkách bez zajištění základních lidských práv. Od roku 2008 už 
vláda ČR přesídlila ve dvou vlnách 17 takto postižených barmských rodin 
v celkovém počtu 83 osob. Dalších 7 rodin v počtu 25 osob bude přesídleno 
koncem roku 2012. Těmto lidem je udělen v ČR azyl a po půlročním pobytu 
v integračních a azylových zařízeních Ministerstva vnitra ČR jsou barmské rodiny 
rozmístěny do 
integračních 
bytů, které se 
nacházejí díky 
vstřícnému 
přístupu 
místních 
zastupitelů v 
následujících 
obcích:

Co dělá pro azylanty Barmské centrum Praha (BCP)

Barma

Barma, od roku 1989 „Myanmar“, jak ji přejmenovala vojenská junta, je 
padesátimilionová země, která se nachází v jihovýchodní Asii mezi Indií, Čínou a 
Thajskem. Od vojenského převratu v roce 1962 až do roku 2011 vládl v Barmě 
totalitní vojenský režim, který tvrdými represemi vyhnal ze země miliony obyvatel 
a ekonomicky zemi dovedl k chudobě a zaostalosti. V roce 2011 začala vláda 
uskutečňovat opatrné reformní kroky. V dubnu roku 2012 proběhly doplňkové 
volby do dvoukomorového parlamentu, které vyhrála opoziční strana Národní liga 
pro demokracii, vedená držitelkou Nobelovy ceny za mír Do Aun Schan Su Ťij. 
Většinu křesel v parlamentu ale nadále ovládají příslušníci armády a příznivci 
vojenského režimu. V zemi tak dále pokračují některé totalitní praktiky a 
v některých etnických oblastech přetrvávají ozbrojené konflikty.

Budoucnost azylantů
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Úskalí nakupování 
na internetu
Policisté na Vysočině šetřili v loňském roce přes 270 pří-

padů, kdy byli lidé podvedeni při nakupování na různých 

internetových portálech. V drtivé většině se jednalo o zá-

kazníky, kteří objednané zboží zaplatili prodejci předem, 

a zboží jim nebylo doručeno. 

Mnoho lidí v současné době neprovádí nákupy jen 

v tzv. kamenných obchodech. Stále více osob využívá 

nabídek poskytovaného zboží prostřednictvím interne-

tového nakupování. V tomto nakupování lze jistě najít 

i výhody. Zboží si můžete vybírat v pohodlí domova. 

Výrobky i jejich ceny si v klidu můžete porovnávat a ne-

musíte osobně navštěvovat jednotlivé obchody, což vede 

i k úspoře času. Vámi vybrané zboží je dodáno zásilkovou 

službou až do domu. Musíte však zároveň zvážit i možná 

rizika spojenou s těmito transakcemi. Pokud za vybrané 

zboží zaplatíte předem na účet prodávajícího, vystavujete 

se riziku, že v některých případech neuvidíte ani výrobek 

ani peníze. Rovněž se nenechte zlákat nápadně výhodný-

mi podmínkami nákupu, velmi nízkou cenou v porovnání 

s běžnou cenou v obchodech.

Jak bezpečně nakupovat po internetu?

• nakupujte u prodejců, které znáte, pokud je neznáte, 

předem si o nich zjistěte potřebné informace 

• před nákupem si přečtěte zásady o dodání zboží, 

smluvní podmínky

• seznamte se s reklamačním řádem

• od prodejce získejte i informace o podmínkách a ná-

kladech při dodání zboží

• vyhledejte si telefonní číslo, e-mail prodejce, adresu

• uchovejte si záznam o internetových transakcích, včet-

ně webových stránek prodejce (objednávka, potvrzení 

objednávky, kdy bude zboží dodáno apod.)

• platbu předem provádějte jen tehdy, pokud máte jisto-

tu, že se jedná skutečně o důvěryhodného obchodníka

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

Slovo hejtmana  
Pamatuji se, jak jsme už v mládí nadávali na zby-

tečnou byrokracii. To jsme ještě netušili, co nás 

čeká v 21. století! Byrokracie narůstá obrovským 

tempem, navíc oproti dřívějšku nám v tom „napo-

máhá“ Evropská unie. A prostý lid se nestačí divit. 

Nechápal, proč musí být kobliha dopředu zabalená 

do igelitu, aby z ní místo křupavého pečiva byla ku-

latá měkká hmota. Nechápe, proč musí být na ve-

řejných záchodech všude bezdotykové vodovodní 

baterie jako na chirurgických sálech. Nemáme se 

přímo vrátit do ochranného prostředí inkubátorů?

Katastrofa přebujelého nesrozumitelného složi-

tého právního řádu nás zasahuje všechny. Vymlou-

váme se na Brusel. Ale přiznejme si, že v mnohém 

bruselské nesmysly sami překonáváme. Schválíme 

si vyhlášku o časové a místní dostupnosti zdravot-

ní péče, i když víme, že na její realizaci nemáme 

fi nance a v terénu všude dostupné zdravotníky a že 

situaci v odlehlých místech země to nevyřeší. O dě-

ravém a technicky nezabezpečeném registru vozi-

del by mohli mnozí čekatelé povídat neveselé pří-

běhy. A takových příkladů bychom našli spoustu.

A bohužel často jsou to zákony ovlivňované také 

lobbistickými skupinami. Tak někdy vznikají zákony, 

u nichž někteří už dopředu vědí, jak je využijí. Bylo 

by zajímavé zjistit, kolik poslanců si včas zajistilo 

vlastní fotovoltaická pole, která jim přinesou díky 

dotacím z našich společných peněz nemalé zisky. 

U mnoha zákonů umějí různí koumáci využít i všech 

mezírek v zákonech.

Zdůvodnění se taky vždycky najde. Každý uzná, 

že je nutné snižovat spotřebu energie. Ale je nutné 

zavést předpis o povinnosti nechat spočítat nároč-

nost ekologického zatížení každého stavení, i toho 

staletého, s nímž se nedá nic moc dělat? Pro oby-

čejného občana to znamená prodražování a pro-

dlužování uskutečnění možností pronájmu nebo 

prodeje nemovitostí. Pro zpracovatele posudků 

další zisky.

Další naší specifi ckou stránkou věci jsou soudní 

kauzy táhnoucí se desetiletí. Nepoctivci se vyvlékají 

ze zodpovědnosti, postižení se marně domáhají 

spravedlnosti. Korunu tomu nasadila amnestie, 

která je mimo jiné také důsledkem zcela nejasných 

zákonů.  

Normální smrtelník se ve spleti zákonů a vyhlá-

šek nemůže vyznat, člověk aby na vše měl poradce. 

V každodenním životě mnohé zbytečné předpisy 

ztěžují lidem jejich život. Je to jeden z velkých a ob-

tížných úkolů pro budoucnost. Hledat cestu, jak 

místo opakovaných diskusí o věcech podružných 

zjednodušit právní řád pro jeho uživatele. Měli 

bychom se o to pokoušet na všech úrovních. Tou 

nejvyšší počínaje.

Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina
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 č. kasičky hodnota Obec - místní část / ulice  

  [Kč]     
1 217 8689 Přibyslav - Bechyňovo náměstí, Kostelní

2 218 3170 Přibyslav - Česká, Havlíčkova, Gen. Luži

3 219 12450 Přibyslav - Česká Jablonná  

4 220 6944 Přibyslav - Žižkova, U Barevny, Rašínova, U Trati

5 221 5336 Přibyslav - Hesovská, Na Vyhlídce, Filipova

6 222 5203 Přibyslav - Pecháčkova, Ronovská

7 223 3244 Přibyslav - Prokopova, Komenského, Pelikánova

8 224 10318 Přibyslav - Nezvalova, Bezručova, Wolkerova, Jiráskova

9 225 3869 Přibyslav - Nerudova, Seifertova  

10 226 4846 Přibyslav - Tyršova, Niklfeldova, U Lesa 

11 227 6745 Přibyslav - Tržiště   

12 228 7872 Přibyslav - Příkopy, Jana Otty, Krátká

13 229 6521 Modlíkov    

14 230 6537 Přibyslav - Lesnická, Hasičská, Zahradní

15 231 2884 Přibyslav - U Koupaliště, Bezpalcova, Podrázského, Ludmilova

16 232 5230 Přibyslav - Cihlářská, Dr. Půži, Malinského

17 233 10408 Žižkovo Pole   

18 234 2221 Přibyslav - Husova, Vyšehrad  

19 235 3390 Přibyslav - Utín   

20 236 17522 Přibyslav - Dolní Jablonná   

21 237 7528 Nové Dvory 1 celkem: 13776
22 238 6248 Nové Dvory 2   

23 239 1303 Přibyslav - Ronov, U Nádraží  

24 240 10599 Olešenka    

25 241 9825 Přibyslav - Dobrá   

26 242 2920 Stříbrné Hory 1 celkem: 6110
27 243 3190 Stříbrné Hory 2   

28 244 6398 Přibyslav - Keřkov   

29 245 3563 Přibyslav - Poříčí, Polenská  

30 246 6560 Přibyslav - Dvorek, Uhry  

31 247 4175 Přibyslav - Hřiště   

32 337 5173 Tříkrálový koncert Přibyslav  

součet 200 881 PŘIBYSLAVSKO   

Tříkrálová sbírka na Přibyslavsku 2013 – VÝSLEDKY
Výsledky minulých sbírek
Tříkrálová sbírka 2004 Přibyslavsko  ... 113 438 Kč
Tříkrálová sbírka 2005 Přibyslavsko  ... 164 353,50 Kč
Tříkrálová sbírka 2006 Přibyslavsko  ... 150 766,50 Kč
Tříkrálová sbírka 2007 Přibyslavsko  ... 164 338 Kč
Tříkrálová sbírka 2008 Přibyslavsko  ... 179 147 Kč
Tříkrálová sbírka 2009 Přibyslavsko  ... 173 120 Kč
Tříkrálová sbírka 2010 Přibyslavsko  ... 176 426 Kč
Tříkrálová sbírka 2011 Přibyslavsko  ... 181 043 Kč
Tříkrálová sbírka 2012 Přibyslavsko  ... 190 023 Kč
Tříkrálová sbírka 2013 Přibyslavsko ...  200 881 Kč

Záměry Tříkrálové sbírky na rok 2013 Oblastní charity 
Havlíčkův Brod
Finanční prostředky vybrané do kasiček budou letos využity na:

zakoupení nového auta pro Charitní ošetřovatelskou • 
službu v Přibyslavi, 
zařízení kaple v domě s pečovatelskou službouv Humpolci• 
služby zdravotní, sociální péče, sociálního poradenství, • 
sociální prevence
služby pro rodinu • 
na přímou pomoc potřebným lidem v těžké životní situaci • 
či zasažených živelnou katastrofou. 

Poděkování 
Všem dárcům • 
dětem – koledníčkům, vedoucím skupinek, skautům • 
střediska Goliath Přibyslav
všem dobrovolníkům z Přibyslavi a z okolních obcí• 
městu Přibyslav a všem integrovaným obcím• 
samostatným obcím: Modlíkov, Nové Dvory, Olešenka, • 
Stříbrné Hory a Žižkovo Pole
Římskokatolické farnosti Přibyslav • 
ZUŠ Jana Václava Stamice Havlíčkův Brod, zejména • 
účinkujícím na Tříkrálovém koncertě
spol. SC Metal Přibyslav• 
obchodu Květinka paní L. Havlíčkové• 

Pozoruhodný výsledek letošní Tříkrálové sbírky a také ochota 
zapojit se do sbírky vypovídají o tom, že nám nejsou lhostejné 
osudy těch, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých lidí. To je 
krásný vstup do nového roku pro všechny lidi dobré vůle na 
Přibyslavsku. DĚKUJI.

ODKAZY
http://www.trikralovasbirka.cz
http://hb.charita.cz
http://www.pribyslav.cz
http://www.pribyslavsko.estranky.cz

Michael Omes

 Tříkrálové sbírky se zúčastnili dobrovolníci z Přibyslavi 
a místních částí.
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Knihovna se pomalu připravuje na březen – měsíc 
čtenářů, ale to není jediné, co jsme si pro vás na 
první měsíce v roce 2013 připravili. I v kulturním 
domě se pořád něco děje, i když se nám na měsíc 
únor nepodařilo sehnat žádné fi lmové představení. 
Jediným promítáním bude v sobotu 23. února v rámci 
Filmového klubu fi lm Panika v městečku. Ale ještě 
před tím začínají v neděli 3. února v 16:00 Taneční 
pro začátečníky, které budou probíhat každou neděli. 
V sobotu 9. února v 19:00 do našeho města zavítá 
„zpívající právník“ Ivo Jahelka. Ve čtvrtek 14. 2. si u 
nás v kulturním domě daly dostaveníčko masky při 
Maškarním reji, který pořádáme ve spolupráci se 
SPCCH ČR ZO Přibyslav. Děti i jejich rodiče zveme 
na loutkovou pohádku v sobotu 16. února „Kašpárek 
a jeho koníček. A následující sobotu 23. 2. od 19:30 
začíná tradiční fi lmový klub. Mimo tyto akce se každý 
čtvrtek v podvečer scházejí zájemci ke kondičnímu 
cvičení. V ostatní dny zde probíhají zkoušky divadelních 
souborů, zkouší zde soubor ZUŠ, pobočka Přibyslav 
nebo hudební skupina Himbeere Brombeere. Zároveň 
probíhají již od ledna náročné přípravy a zkoušky 
na dětskou pěveckou soutěž v karaoke Jarní slavík. 
Vítězové místních kol se představí svým spolužákům, 
učitelům i široké veřejnosti začátkem  měsíce března 
– v pátek 1. 3. a v sobotu 2. 3. 2013. Těšíme se na 
shledanou při všech našich akcích.

Petr Štefáček, Anna Šauerová
KZM Přibyslav    

Milí příznivci Městské knihovny Přibyslav, i v novém 

roce jsme navázali na předchozí setkávání v rám-

ci akce „V knihovně si můžeme i hrát“ a „Rodiče 

čtou dětem“. Obě tato setkání byla naplánována 

na středu 9. ledna 2013. Dopoledne toho dne nás 

navštívily maminky z KVC Harmonie i se svými rato-

lestmi a společně jsme si vyrobili malého sněhuláčka, 

když venku to ještě na toho opravdového nebylo. 

Vyrábění, spolu se čtením zajímavých knížek, bylo 

připraveno i na odpoledne, žádní rodiče s dětmi se 

ale bohužel nedostavili. A proto v měsíci únoru plá-

nujeme na středu 6. 2. 2013 pouze dopolední setkání 

s Harmonií, kdy se účastníci mohou těšit na zpívání 

a hraní na jednoduché hudební nástroje, a čtení s ro-

diči a dětmi přesuneme až na měsíc březen. 

Právě celý měsíc březen se věnuje čtenářům v rám-

ci již čtvrtého ročníku celostátní akce BŘEZEN – mě-

síc čtenářů. I v naší knihovně pro Vás máme připra-

vený bohatý program. Po celý měsíc bude probíhat, 

stejně jako v loňském roce, amnestie na upomínky za 

nevrácené knihy v termínu, dále budou mít noví čte-

náři možnost zaregistrovat se na rok zdarma a také 

budeme vyhlašovat Čtenáře roku – tentokrát čtenáře 

do 15 let dle počtu výpůjček za minulý rok. 

Celý měsíc se budeme těšit na návštěvy ze zá-

kladní školy, pro něž budou nachystány zábavné 

i poučné knihovnické lekce. Březen bude provázet 

„pirátské“ téma, budeme tedy velmi potěšeni, když 

nám školáci již v únoru přinesou výtvarná dílka 

právě na téma Piráti, Honba za pokladem, Moře 

BLÍŽÍ SE  BŘEZEN - MĚSÍC ČTENÁŘŮ 
a podobně. Knihovnické lekce nejsou samozřejmě 

omezeny pouze na březen a byli bychom potěšeni, 

kdy se nám „protáhly“ i do dubna a ještě později. 

Pro dětské čtenáře připravujeme kvíz, jehož 

správné vyluštění bude po slosování odměněno. 

Děti jistě ocení i možnost přijít si do knihovny za-

hrát různé hry, jako jsou „Člověče, nezlob se“ či 

pexeso. Celý měsíc bude potom pro jednotlivce 

probíhat soutěž „Honba za pokladem“, kdy naši 

čtenáři budou plnit různé úkoly pomocí získávání 

indicií z knih. Po úspěšném vyluštění tajenky budou 

soutěžící zařazeni do slosování a odměna je samo-

zřejmě nemine. Každé úterý odpoledne v měsíci se 

také mohou naši malí čtenáři těšit na sladkou tom-

bolu, jejíž pravidla jsou velice jednoduchá – každý 

čtenář do 15 let, který si ten den vypůjčí knihu, bude 

si moci vylosovat své „šťastné písmeno“ z abecedy, 

kterým bude v tomto případě samohláska. Sladká 

odměna zaručena! 

Ani dospělí samozřejmě nepřijdou zkrátka. Ve 

středu 20. 3. 2013 se můžete těšit na zajímavou 

besedu s paní Šárkou Novou, výživovou poradkyní, 

na téma „Jarní stravování a detoxikace organismu“.

Zájemci budou mít možnost podívat se na ukáz-

ku práce se čtečkou elektronických knih. Bude mož-

nost si ji i půjčit. 

Po celý měsíc si budete moci v knihovně prohléd-

nout výstavku výtvarných dětských prací na pirátské 

téma, dozvíte se mnoho zajímavostí o některých pub-

likacích, stranou nezůstanou ani anekdoty o knihách 

či citáty slavných. Březen bude tedy velmi nabitý. Ale 

na Vaši návštěvu se těšíme i v měsíci únoru. Proto zá-

věrem zmíním ještě několik nových knih:

Pro děti: 
Smysly zvířat od Bronislavy Hyvnarové, Přehršle 

pohádek a pověstí z Čech, Moravy a Slezska od 

Markéty Čekanové, další díl Hvězdných příběhů 

Čtyřlístku od Karla Ladislava a dvě nová leporela 

pro naše nejmenší o sněhulákovi a ovečce.

Naučná literatura a životopisy:
Se šarmem Pařížanky: průvodce stylem od Ines 

de La Fressange, autobiografi e Pražská zima: 

osobní příběh o paměti, Československu a válce 

(1937–1948) od Madeleine Albrightové, V každém 

věku stát za hřích: know-how ženské krásy a přitaž-

livosti od Dagmar Březinové a mnoho titulů „pro 

šikovné ruce“, např. o výrobě šperků, fl oristice, za-

hrádce, šití, vyšívání, pletení apod. 

Beletrie:
můžete se těšit na knihy Cit slečny Smilly pro sníh 

od Petera Hoega, Příběhy jedné noci od stejného 

autora, tituly Tučné úterý a Silnější než slova od 

Sandry Brown, Záležitost srdce od Danielle Steel, 

knihu Sebemilenec od Simony Monyové, Ať myši 

nepláčou od Magdy Váňové nebo na Kroniku katů 

Mydlářů od Karla Štorkána a detektivku Smrt nosí 

rudé škorně od Pavla Hrdličky.

Markéta Gögeová
knihovnice Měk Přibyslav

CO JSME SI PRO VÁS 
PŘIPRAVILI … ŽÁDOST

Žádáme všechny přispívatele do 
Přibyslavského občasníku o spolu-
práci. Stává se totiž, že příspěvky, 
které nám pošlete elektronickou 
poštou, jednoduše NEDOJDOU. 
Na každý doručený příspěvek od-
povídáme, abyste měli kontrolu, 
že jsme skutečně Vaši poštu do-
stali. Proto, když se tak nestane, 
kontaktujte nás telefonicky (tel. 
739 447 382), nejpozději v den 
uzávěrky, aby se mohla zjednat 
náprava. Pak to totiž vypadá, že 
nemáme zájem některé příspěvky 
uveřejňovat. Děkujeme za pocho-
pení a spolupráci.
redakce Přibyslavského občasníku

CENÍK INZERCE 
V PŘIBYSLAVSKÉM 
OBČASNÍKU
FORMÁT 1 / 1 celá strana (cca 190 x 269 mm)  

2 000 Kč

FORMÁT 1 / 2 strany (cca 190 x 134,5 mm; 

95 x 269 mm)

1 000 Kč

FORMÁT 1 / 4 strany (cca 95 x 134,5 mm)  500 Kč

FORMÁT 1/ 8 strany (cca 67 x 95 mm)  250 Kč

FORMÁT 1/ 16 strany (cca 33 x 95 mm) 125 Kč

FORMÁT 1 cm2   4 Kč
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PŘIBYSLAVSKÉ KALENDÁRIUM 
Narodili se na Přibyslavsku v měsíci lednu a únoru ...

V lednu a v únoru zemřel přibyslavský rodák …

* 5. ledna 1882 ve Hřištích

František Němec 
akademický sochař, 

legionář

* 19. ledna 1883 

v České Jablonné 

Františka Kolářová – Vlčková 
profesorka, spisovatelka

* 20. ledna 1932 v Přibyslavi

Vladimír Přibský 
(Vladimír Řezáč)

osobnost mnoha profesí, 

především však známý 

spisovatel

* 1. února 1881 

v Přibyslavi

Theodor Bohumír Pařík
žák A. Dvořáka, 

vynikající houslista, 

profesor, skladatel

* 14. února 1902 

v Přibyslavi

Stanislav Pelikán
voják, letec, 

letecký instruktor

* 18. února 1819 

v Přibyslavi

Ciril Čepl
umělecký kovář 

* 20. února 1926 

v Přibyslavi

Jaroslav Ruč
číšník, restauratér, 

majitel věhlasné 

české restaurace 

na Manhattanu

* 24. února 1943 v Přibyslavi

Roman Podrázský
akademický sochař, malíř, bývalý starosta města

(k jeho nedožitým 70. narozeninám je v letošním

roce připravována výstava některých jeho děl) 

† 18. ledna 1915 ve Dvorku

František Niklfeld
člen mnoha městských 

spolků, městský a okresní 

starosta, 

poslanec Českého zemského 

sněmu 

† 3. února 1896 v Polné

Ignác Špinar
pedagog, člen Matice české, 

hudebník, ředitel polenského 

kůru

 

† 16. února 1956 v Pořežíně

Františka Kolářová – Vlčková 
profesorka a spisovatelka

 

† 13. února 1990 

v Hradci Králové

Vlastimil Vrtiš
profesor, přírodovědec, 

veterinární lékař, spisovatel

 

† 14. ledna 1980 v Praze

František Pilař
(pseud. Jan Kent, Sawyer)

redaktor, scénárista, 

spisovatel

 

† 28. ledna 1961 ve Ždírci 

u Polné

Theodor Bohumír Pařík
žák A. Dvořáka, vynikající 

houslista, profesor, skladatel

† 29. ledna 1930 v Praze

MUDr. Josef Reinsberg
děkan a rektor lékařské 

fakulty, zakladatel soudního 

lékařství, spoluautor Ottova 

slovníku naučného



Str. 13ÚNOR 2012 Sport

F O T O R U B R I K A :
Sochy R. Podhrázského DATUM DEN DISCIPLINA PREZENTACE START MÍSTO (START)

podle aktuálního 
počasí

neděle běžky 9.00 9:30 Přibyslav, cyklostezka nebo 

letiště

10.2.2013 neděle kuželky - 20 hodů          závazné přihlášky 

na tel. 773 551 771

9:00 Velká Losenice, 

RESTAURACE U PILY 

31.3.2013 neděle silový trojboj - tlak v lehu, shyby na 

hrazdě,sed-leh za 1,5 min

9.00 9:30 Přibyslav, sokolovna 

4/21/2013 neděle běh -  5 km 9.00 9:30 Přibyslav, dopravní hřiště                

v Ronovské ul.

5/5/2013 neděle Běh do vrchu 9.00 9:30 Přibyslav, starý špitál 

(ul. Vyšehrad)

6/16/2013 neděle silniční cyklistika - 30 km 9.00 9:30 Přibyslav, ACO – parkoviště 

7/21/2013 neděle kolečkové brusle, cca 4 km 9.00 9:30 cyklostezka

8/9/2013 pátek plavání - 200 m 19.00 19:00 Přibyslav, koupaliště 

8/11/2013 neděle plavání - 200 m 9.00 9:00 Přibyslav, koupaliště 

9/1/2013 neděle cyklistika - časovka do vrchu

- Brzkovák - 4 km

9.30 10:00 Přibyslav, most přes 

Sázavu-silnice na Brzkov              

10/6/2013 neděle vrhačský trojboj - koule, oštěp, 

granát

9.00 9:30 Přibyslav, areál za benz.

pumpou

11/3/2013 neděle střelba - vzduchovka 9.00 9:30 Přibyslav,  sokolovna

12/7/2013 sobota šipky 16.30 17:00 Přibyslav, 

HOTEL PŘIBYSLAV

DATUM DEN DISCIPLINA PREZENTACE START MÍSTO (START)
podle počasí neděle slalom na lyžích (snowboard) 9.00 9:30 Přibyslav                  

(za hřbitovem)

podle počasí neděle bruslení 9:00 9:30 Jablonecká nádrž

10.3.2013 neděle míčový víceboj - košíková, kopaná 

(házená), fl orbal

9:00 9:30 Přibyslav sportovní hala 

4/14/2013 neděle běh - 2 km 9.00 9:30 Dobrá

5/5/2013 neděle Běh do vrchu 9.00 9:30 Přibyslav, Starý špitál 

(ul. Vyšehrad)

6/9/2013 neděle cyklistika - 6 km 9.00 9:30 Přibyslav, cyklostezka

7/14/2013 neděle duatlon (běh - kolo - běh) 9.00 9:30 Přibyslav, letiště

8/9/2013 pátek plavání - 50 m 19.00 19:00 Přibyslav, koupaliště 

9/8/2013 neděle atletika  (skok vysoký, daleký, 

běh 300m)

9.30 10:00 Přibyslav, sportoviště    

u sportovní haly    

10/13/2013 neděle vrhačský trojboj - koule, oštěp, 

krikeťák

9.00 9:30 Přibyslav, areál za benz.

pumpou

11/10/2013 neděle orientační běh, 1 km 9.00 9:30 Jablonecká nádrž

12/7/2013 sobota šipky 14.00 14:30 Přibyslav, 

HOTEL PŘIBYSLAV

PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2013 – dospělí – termíny

PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2013 – junior – termíny

Volejbal – Muži
První dvojzápas druhé poloviny letošní sezóny jsme odehráli 12. ledna 2013 na domácím hřišti se soupeřem z Pacova. 
Hosté odehráli svá první utkání již o týden dříve s týmem Polné, kterou dokázali dvakrát porazit, což nás vzhledem 
k naší vánoční tréninkové ne„účasti“ mohlo trochu znepokojovat. Přesto jsme dokázali hostující tým, po našem velmi 
dobrém výkonu, porazit 3:1. Stejný výsledek mělo i odpolední odvetné utkání, a tak na naše konto do tabulky přibylo 6 
cenných bodů, které nám upevnily pozici na druhém místě za týmem Havlíčkova Brodu. 

Další hrací víkend jsme se na domácí palubovce střetli s týmem Polné. Soupeř stejně jako my nastoupil bez několika 
klíčových hráčů. Oba zápasy jsme však zvládli lépe a dokráčeli jsme si pro jasné vítězství v poměru 3:0 na sety. A protože 
Havlíčkův Brod v obou kolech jednou prohrál,  dostali jsme se v tabulce těmito výhrami na průběžné první místo!

Více informací o našem týmu i o právě probíhající sezóně a dalších zápasech najdete na našich nových webových 
stránkách: http://volejbal-pribyslav.webnode.cz

Pořadí    Družstvo Utkání V3 V2 P1 P0 Sety Míče Body
1. TJ Sokol Přibyslav 22 15 4 0 3 58 : 27 1933:1675 53
2. TJ Jiskra Havlíčkův Brod 22 17 0 1 4 56 : 22 1834:1570 52

3. SK Jihlava 22 11 3 1 7 47 : 33 1768:1694 40

4. TJ Sokol Okrouhlice 22 10 3 2 7 48 : 38 1904:1919 38

5. TJ Slavoj Pacov 22 10 2 2 8 44 : 38 1807:1761 36

6. TJ Spartak Pelhřimov 18 8 1 3 6 38 : 35 1621:1597 29

7. TJ Slavoj Polná 22 5 3 4 10 39 : 51 1924:2036 25

8. Sokol Štoky 20 2 4 4 10 29 : 52 1667:1812 18

9. TJ OA Třebíč 22 4 1 2 15 26 : 57 1772:1927 16

10. TJ Sokol Moravské Budějovice 20 1 2 4 13 24 : 56 1599:1838 11

za oddíl volejbalu Zdeněk Čermák
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Florbalová ligová sezóna se pře-

houpla do své druhé poloviny. Jak 

vstoupila do druhé části soutěže naše 

žákovská fl orbalová družstva, vám přinášíme na 

dalších řádcích.

Přípravky
Naše nejmladší kategorie (děti od 5 let věku) sice 

nehraje ligové soutěže, ale dne 26. 1. 2013 se 

zúčastní již druhého neligového turnaje ve Velké 

Losenici. Po velmi dobrém prvním vstupu do sou-

těžního seriálu, se očekává i tentokrát, že se naši 

nejmladší fl orbalisté mezi konkurencí neztratí. 

(Výsledky turnaje budou známy až po uzávěrce 

tohoto vydání, proto je přineseme v příštím čísle.) 

Taktéž příště budete seznámeni s průběhem již dru-

hého společného tréninku s rodiči, a to i v ostatních 

mládežnických kategoriích.

Elévové
Kategorie elévů (ročníky narození 2002 a 2003) 

absolvovala další otevřený turnaj Ligy Vysočiny dne 

19. 1. 2013 ve sportovní hale ve městě Jemnice. 

Tentokrát tým nepředvedl tak oslnivý výsledek jako 

minule, a tak po výsledcích s domácí Jemnicí 3:0, 

Pelhřimovem (bílí) 1:3, Pelhřimovem (modří) 2:5, 

Okříškami 0:3 a Kněžicemi 2:4 obsadil až 5. místo. 

Slabší týmový výkon kompenzoval Tomáš Vytla-

čil vítězstvím v individuální soutěži – nájezdech. 

Blahopřejeme.

Mladší žáci
V kategorii mladších žáků dosahujeme stabilně 

výborných výsledků. Dne 12. 1. 2013 jsme zajíž-

děli na ligový turnaj do Třebíče, kde nás čekala 

silná konkurence družstev ze Žďáru nad Sázavou, 

Okříšek, Třebíče, Jemnice, Jaroměřic  a Moravských 

Budějovic. Kluci se tentokrát od začátku s velkou 

chutí pustili do svých soupeřů a začali jim nakládat 

brankové příděly. Nejvyšší brankostroj připravili 

domácím, kdy se konečné skóre na tabuli zastavilo 

na výsledku 12:1. Jedna slabší chvilka ale přece je-

nom přišla, když zápas s Moravskými Budějovicemi 

skončil 2:3 v náš neprospěch. I tak naše družstvo 

ukončilo turnaj s nejlepším skóre 49:20 na druhém 

místě.  V publiku i v kuloárech mezi trenéry byl her-

ní projev našeho družstva hodnocen jako nejlepší 

na turnaji. Kluci si tak poté po právu pochutnali na 

zasloužené odměně.

 

Starší žáci
Přes zvýšené úsilí v tréninku a s posilou několika 

hráčů z Hipposu zůstává celkový herní projev na-

šich starších žáků za očekáváním. Dne 20. 1. 2013 

zamířilo přibyslavské družstvo do vzdálených Da-

čic, aby zde odehrálo další 2 ligové zápasy. Nejprve 

poměřilo síly s Jaroměřicemi. Do zápasu se tým vrhl 

s velkou chutí a po několika minutách vedl 3:0. Ale 

I přes velkou snahu většiny hráčů nedokázali starší 

žáci zápas dotáhnout do vítězného konce, a tak po 

stavu 5:7 odešli poraženi. Se zkušenějším týmem 

Jihlavy naše družstvo sice zabojovalo, ale konečný 

výsledek 7:13 body také nepřinesl. Do konce sezó-

ny již zbývá posledních 6 zápasů. Musíme věřit, že 

ještě nějaký vylepšený výkon přijde.

Pozvánka na nejbližší turnaje:
Elévové 17. 2. 2013 v Pelhřimově, mladší žáci 24. 

2. 2013 ve Žďáře nad Sázavou a starší žáci 3. 2. 

2013 v Třešti a 24. 2. 2013 v Třebíči.

Přejeme našim mladým fl orbalistům mnoho spor-

tovních úspěchů a radosti ze hry.

Veškeré informace, komentáře k utkáním, statistiky, 

fotografi e, videa najdete na: www.skjuvenispriby-
slav.cz a www.skjuvenis.717.cz
Kontaktní osoba: Bohuslav Loubek – telefon: 777 

093 199

Za SK Juvenis Přibyslav Lubomír Ledvinka

Florbal 2012/2013 IBU MISTROVSTVÍ
SVĚTA V BIATLONU
7.–17. 2. 2013

 Dětská radost z úspěchu Děkujeme za velkou podporu rodičům a fanouškům fl orbalu
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Vzpomínka 
na učitele Ivo Šimurdu
Dne 3. 11. 2012 v nedožitých 86 le-

tech zemřel učitel Ivo Šimurda. Na 

přibyslavské, tehdy osmileté škole 

působil jako učitel na druhém stupni 

v letech 1955 – 1960. Byl vynikajícím 

pedagogem. Jeho hlavním před-

mětem byla tělesná výchova. Právě 

v tomto předmětu výrazně oživil 

hodiny tělocviku o lehkou atletiku, 

košíkovou a lyžování. Před vyučo-

váním dvakrát týdně na sokolském 

hřišti probíhaly tréninky v lehké 

atletice a jeho svěřenci dosahovali 

významných úspěchů v rámci tehdy 

Jihlavského kraje. Ač jeho působení 

v Přibyslavi bylo poměrně krátké, ne-

smazatelně se zapsal do podvědomí 

žáků, které učil. Čest jeho památce!

Ing. František Kerbr
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PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/

trasa č.7 Polná
• 10,30 Polná /u autobus.nádraží/ • 11h Dobronín /před kultur.domem/    
• 11,30 Štoky /před bývalým obchod.domem/ • 12h Šlapanov /před OÚ/
• 12,30 Přibyslav /naproti MěÚ/  • 13,30 Havlíčkova Borová /náměstí/
• 14h Nížkov /na návsi/  • 14,30h Nové Veselí /na městečku-u parku/
• 15h Bohdalov /na městečku-před Jednotou/ • 15,30 Jersín /u obchodu potravin/        
• 16h Arnolec /u kapličky/   • 16,30 Zhoř /na návsi/
• 17h Velký Beranov /před OÚ/
Prodej 28.2.2013
Kuřice černé, červené, bílé /nesou bílá vejce/ stáří: 12-18týd. cena: 120-180,-Kč
Chovní kohoutci   12-18týd. 120-180,-Kč     
Slepice ve snášce   100,-Kč

Prodej 9.4.2013
Kuřice černé, červené, bílé /nesou bílá vejce/   stáří:12-18týd. cena:120-180,-Kč
Chovní kohoutci   12-18týd.          120-180,-Kč   
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/  1-3týd.     70-90,-Kč
Moularden /kříženec pižmová+peking.kachny/ 1-3týd. 70-90,-Kč  
Kačeny barbarie /francouzský hybrid pižmové kačeny/  1-3týd.  110-130,-Kč
Husy bílé  1-3týd.  140-160,-Kč
Husy landenské  1-3týd.  140-160,-Kč

Prodej 20.5.2013
Kuřice černé, červené, bílé /nesou bílá vejce/   stáří:12-18týd. cena:120-180,-Kč
Chovní kohoutci  12-18týd.          120-180,-Kč   
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/  1-3týd.     70-90,-Kč
Moularden /kříženec pižmová+peking.kachny/  1-3týd.     70-90,-Kč  
Kačeny barbarie /francouzský hybrid pižmové kačeny/ 1-3týd.  110-130,-Kč
Kačeny ROUVENSKÉ NOVINKA!   1-3týd.  110-130,-Kč
Husy bílé  1-3týd.  140-160,-Kč
Husy landenské  1-3týd.  140-160,-Kč
Perličky  1-6týd. 90-140,-Kč
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/ 6-8týd.           260-300,-Kč 
Kalimera /selské brojlerové kuře  2-3týd.   90-100,-Kč

Prodej 20.6.2013
Kuřice černé, červené, bílé /nesou bílá vejce/   stáří:12-18týd. cena:120-180,-Kč
Chovní kohoutci  12-18týd.          120-180,-Kč   
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/ 1-3týd.     70-90,-Kč
Moularden /kříženec pižmová+peking.kachny/ 1-3týd.     70-90,-Kč  
Kačeny barbarie /francouzský hybrid pižmové kačeny/  1-3týd.  110-130,-Kč
Kačeny ROUVENSKÉ NOVINKA!  1-3týd.  110-130,-Kč
Husy bílé  1-3týd. 140-160,-Kč
Husy landenské  1-3týd.  140-160,-Kč
Perličky  1-6týd.    90-140,-Kč
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/ 6-8týd.           260-300,-Kč
Kalimera /selské brojlerové kuře/  2-3týd.   90-100,-Kč

Prodej 2.8.2013
Kuřice černé, červené  stáří:12-18týd. cena:120-180,-Kč
Kuřice kropenaté, bílé /nesou bílá vejce/ 12-18týd.         120-180,-Kč   
Chovní kohoutci  12-18týd.         120-180,-Kč   

Prodej 13.9.2013
Kuřice černé, červené  stáří:12-18týd. cena:120-180,-Kč
Chovní kohoutci  12-18týd.         120-180,-Kč   
Slepice ve snášce   100,-Kč     

Prodej 18.10.2013
Kuřice černé, červené   stáří:12-18týd. cena:120-180,-Kč
Chovní kohoutci  12-18týd.         120-180,-Kč   
Slepice ve snášce   100,-Kč     

!SORTIMENT, STÁŘÍ A CENA DRŮBEŽE SE MŮŽE LIŠIT DLE AKTUÁLNÍ NABÍDKY!
Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava 

tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, po-pá 8-15h! gallusextra@centrum.cz

OPRAVNA HODIN
JAROSLAV UCHYTIL
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1. a 2. března 2013
v kulturním domě
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KZM Přibyslav
I N F O R M U J E

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

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

Informační centrum, 
Městské muzeum Přibyslav
Po 8.00–12.00 13.00–17.00
Út 8.00–12.00 13.00–17.00
St 8.00–12.00 13.00–17.00
Čt 8.00–12.00 13.00–16.00
Pá 8.00–12.00 13.00–17.00
So 9.00–11.00            –

tel.: 569 484 361, 569 484 257 
e-mail: ic@pribyslav.cz

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

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

 od  1. února 2013 Burza knih – nákup až se 100% slevou Kurfürstův dům KZM Přibyslav- 
od  1. února 2013 Český rok aneb Od jara do zimy -  výstava Kurfürstův dům KZM Přibyslav- 
  1. února 2013 Pololetní prázdniny ZŠ Přibyslav ZŠ Přibyslav- 
  2. února 2013 Volejbal muži Přibyslav: Pelhřimov sportovní hala KS Přibyslav, SZM Přibyslav- 
  3. února 2013 v 16.00 h. Taneční pro začátečníky - 1. lekce(pro přihlášené) Kulturní dům KZM Přibyslav- 
  7. února 2013 v 16,30 h. Kondiční cvičení (pro přihlášené) Kulturní dům KZM Přibyslav- 
  9. února 2013 v 19.00 h. KONCERT - Ivo Jahelka (zpívající právník) Kulturní dům KZM Přibyslav- 
  9. února 2013 ve 20.00 h. Sokolský ples sokolovna TJ Sokol Přibyslav- 
  10. února 2013 v 9.00 h. Dvanáctiboj dospělí - kuželky rest. U Pily V. Losenice SZM Přibyslav- 
  10. února 2013 v 16.00 h. Taneční pro začátečníky - 2. lekce(pro přihlášené) Kulturní dům KZM Přibyslav- 
  11. února -17. února 2013  Jarní prázdniny ZŠ Přibyslav ZŠ Přibyslav- 
  13. února 2013 od 14.00 h. Trénink paměti budova radnice KS Pohoda, Mě Ú Přibyslav- 
  14. února 2013 ve 14.00 h. Maškarní rej – pro členy SPCCH ČR ZO Kulturní dům SPCCH Přibyslav, KZMP- 
  14. února 2013 v 16.30 h. Kondiční cvičení (pro přihlášené) Kulturní dům KZM Přibyslav- 
  16. února 2013 14.00 h.; 15.30 h. Kašpárek a jeho koníček/loutková pohádka Kulturní dům Přibyslavská pimprlata, KZMP                   - 
 17. února 2013 v 16.00 h. Taneční pro začátečníky – 3. lekce(pro přihlášené) Kulturní dům KZM Přibyslav
  21. února 2013 13.00-14.00 h. on-line chat s místostarostou města internet Mě Ú- 
  21. února 2013 v 16.30 h. Kondiční cvičení (pro přihlášené) Kulturní dům KZM Přibyslav- 
  23. února 2013 v 19.30 h. FK- Panika v městečku/fi lm; HI-FI / koncert Kulturní dům FK, KZM Přibyslav - 
  24. února 2013 v 16.00 h. Taneční pro začátečníky - 4. lekce (pro přihlášené) Kulturní dům KZM Přibyslav- 
  28. února 2013 v 16.30 h. Kondiční cvičení (pro přihlášené) Kulturní dům KZM Přibyslav- 
od 1. března 2013 Březen – měsíc čtenářů (bližší na plakátech) Kurfürstův dům KZM Přibyslav- 
  1. března 2013 Jarní slavík – pěvecká soutěž Kulturní dům KZM Přibyslav- 
  2. března 2013  Jarní slavík – pěvecká soutěž Kulturní dům KZM Přibyslav- 
  6. března 2013 ve 14.00 h. Trénink paměti budova radnice KS Pohoda, Mě Ú Přibyslav- 


