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CO SE STALO – krátké zprávy
• Dne 22. ledna navštívila naše město delegace zastupitelů obce Vrdy se sta-
rostou panem Josefem Heroutem. Důvodem návštěvy bylo naše koupaliště, jeho 
budování a zkušenosti s provozem. Obec Vrdy chce přebudovat stávající koupa-
liště. To, že naše koupaliště má i na Čáslavsku dobrý zvuk, nás potěšilo. Ukazuje 
se, že můžeme být příkladem pro jiné obce. Děkuji řediteli SZMP panu Zdeňku 
Matějkovi za organizaci návštěvy.
• Dne 28. ledna poprvé navštívil radnici nový senátor Ing. Jan Veleba. Pan sená-
tor nás seznámil s představou svojí senátorské mise, s jeho působením v Senátu 
a řeč se zákonitě stočila na problémy zemědělství. Sděluji jeho pozdrav i obyva-
telům Přibyslavi. Novoroční balíček pana senátora s názvem „České zemědělství 
a potravinářství na prahu roku 2013“ předávám, se souhlasem autora, redakci PO 
ke zveřejnění. Pro velký rozsah nemohl být tento zajímavý příspěvek zařazen, člá-
nek najdete na www.kzmpribyslav.cz nebo www.pribyslav.cz (redakce PO).
• Dne 30. ledna bylo ukončeno výběrové řízení na uvolněné místo řidiče, dělníka 
na skládce v Ronově nad Sázavou. Z velkého množství zájemců byl vybrán pan Mi-
chal Janů z Dobré a já mu přeji v novém zaměstnání pro město Přibyslav vše dobré.
• Dne 31. ledna jsem na shromáždění pracovnic Mateřské školy Přibyslav poděko-
val končící ředitelce paní Miloslavě Pospíchalové a uvedl do funkce novou ředitelku 
Mgr. Naděždu Štouračovou. O konkurzu jsem informoval v minulém vydání PO. Se-
tkání se zúčastnil pan místostarosta Martin Kamarád a paní sekretářka Edita Ouvínová.
• Událostí, která se nekoná každý den, byla diamantová svatba manželů Milosla-
vy a Stanislava Jouklových z Keřkova, která se konala v našem kostele a v kulturním 
domě v sobotu 9. února. Trvalé a dlouhodobé manželství je krásným příkladem 
a vzorem pro rodiny, město i celou společnost. Diamantovým manželům jsem 
měl čest pogratulovat, poděkovat, popřát hodně zdraví do dalších společných let 
a  poděkovat i celé rodině.
• Dne 11. února jsem byl na přátelské návštěvě v PRIBINĚ TPK. Byl jsem seznámen 
se současným výrobním programem, se zaměstnaností a s plány do budoucna. Rád 
konstatuji, že PRIBINA TPK je prosperující potravinářská fi rma, důležitý zaměstna-
vatel v regionu a reprezentant Vysočiny i České republiky. Součástí návštěvy byla 
i prohlídka výroby Pribináčku. Průvodci mi byli pánové Ing. Oldřich Obermaier, 
MVDr. Václav Žatečka, Ing. Vladimír Čejna a paní Marie Svobodová.
• Od počátku roku se uskutečnily valné hromady či výroční členské schůze, a to 
Sboru dobrovolných hasičů Přibyslav (5. ledna), Českého svazu včelařů Přibyslav 
(26. ledna) a Českého zahrádkářského svazu Přibyslav (16. února). Všechny orga-
nizace jsou dobře vedené a jsou početné. Jejich činnost je velmi užitečná, potřebná 
a město si jejich práce váží a podporuje ji, a to nejen fi nančně, např. účastí starosty 
nebo místostarosty města.
• V neděli 17. února skončilo IBU Mistrovství světa v BIATHLONU 2013 v Novém 
Městě na Moravě. Kdo si nechal ujít přímou účast na šampionátu, může jen litovat. 
Zážitků mám mnoho a všechny jsou pozitivní. Nádherný areál Vysočiny arény, per-
fektní organizace, výborní sportovci, úžasní návštěvníci. I ve velkém množství lidí, 
při občasném ohlušujícím fandění jsem se cítil velmi bezpečně, protože všude byl 
pořádek, ochotní pořadatelé a slušní lidé, kteří přišli na divácky atraktivní a slušný 
sport. Příležitost byla i na zábavu. Velká gratulace organizátorům a Novému Městu 
na Moravě. Přibyslav měla také své zastoupení, krásné ceny vyrobila fi rma pana Aleše 
Valnera, VALNER – GLASS a tak všem, kteří se na tvorbě cen podíleli, děkuji.

Ne reakce
Na reakci pana místostarosty v minulém vydání PO, na mně dobře míněné šťouch-
nutí v předminulém vydání PO, nebudu reagovat a nic přidávat. Názor ať si každý 
udělá sám. Ctím naše pravidla, na akci reakce a dost.

Komentář
Rada města Přibyslav vyhlásila dne 18. 2. 2013 na základě návrhu Školské rady při 
Základní škole Přibyslav (ŠR) konkurzní řízení na funkci ředitel/ka Základní školy 
Přibyslav. Rada města podle zákona konkurz vyhlásit musela, protože v době 6 
měsíců před skončením termínu funkčního období ředitele ZŠ ( je šestileté) může 
ŠR a Česká školní inspekce podat návrh a zřizovatel musí konkurz vyhlásit, nemá 
již jinou možnost. ŠR tak učinila prostou většinou hlasů přítomných členů na jed-
nání dne 5. února 2013. Z 5 přítomných byli 3 pro, 2 se zdrželi a jedna členka byla 
nepřítomná. Hlasování je v souladu se školským zákonem a s jednacím řádem ŠR. 
Přesto mám k němu výhradu. O tak závažném rozhodnutí bych od předsedkyně 
školské rady Mgr. Anny Doubkové očekával, že bude ctít zvyklosti ve městě Přiby-
slav, kdy ve všech orgánech města rozhodujeme hlasy většiny členů daného orgá-
nu, ne prostou většinou přítomných. Dále si nejsem jistý, zda roční existence této 
ŠR stačí na objektivní posouzení šestileté činnosti ředitele školy Mgr. Luďka Ježka. 
K hodnocení, které jsme od ŠR obdrželi, mám výhrady. Podle Pravidel Rady města 
Přibyslav pro hodnocení práce ředitelů a vedoucích organizací zřizovaných měs-
tem Přibyslav, schválených usnesením Rady města Přibyslav č. 49/2011 ze dne 9. 
3. 2011 rada města, která zastupuje zřizovatele, v současné době hodnotí ředitelku 
KZMP, ředitele SZMP a měla hodnotit i ředitele ZŠ. Tuto šanci nám ŠR, dle mého 
názoru unáhleným rozhodnutím, nedala. Doufám, že rozhodnutí ŠR není účelové. 
Probíhající konkurz nám ukáže více.

Krásný březen, velikonoční prázdniny a Velikonoce. Jan Štefáček
starosta města

SETKÁNÍ MÍSTOSTAROSTY S OBČANY MĚSTA PŘIBYSLAV 

NA TÉMA

   ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET

   ANO, ČI NE

 Kdy: v úterý 7. března 2013 od 18.00 hod.
 Kde: VELKÝ ZASEDACÍ SÁL PŘIBYSLAVSKÉ RADNICE 

Skutečně mimořádné příležitosti?!?
Hlavní položkou rozpočtu města Přibyslav v tomto roce budou náklady na 
rekonstrukci a přestavbu základní školy. Tato investice zásadním způsobem 
limituje realizaci dalších důležitých oprav a investic ve městě i v okolních 
obcích. Zastupitelstvo města rozhodlo o tom, že na realizaci této akce využije 
sedmnáctimilionového úvěru. A do tohoto stavu věcí přicházejí dvě nové informace. 
ROP Jihovýchod vypisuje dotační program na rekonstrukce škol v malých obcích, 
který by byl pro Přibyslav využitelný v případě realizace třetí a čtvrté etapy, 
a Ministerstvo zemědělství akceptovalo naši, mnoho let starou žádost o dotaci na 
kanalizaci v obcích Dobrá a Keřkov. Obě tyto příležitosti jsou časově omezené, obě 
jsou mimořádné (tedy nelze říci, že se budou v budoucnu opakovat) a je třeba je 
řešit v průběhu tohoto roku.

Na první pohled dvě dobré zprávy mají svá velká rizika. Město Přibyslav se musí 
vyrovnat se zvládnutím pětašedesátimilionové investice do první i druhé etapy 
školy a zároveň, pokud chce využít těchto příležitostí, má plánovat investice další?  

Rekonstrukce školy byla jednoznačnou prioritou zastupitelů města a vybudování 
kanalizace v Keřkově a Dobré je zcela zásadní nejen pro fungování odvodu 
splaškových vod pro 367 obyvatel, ale i pro rekonstrukci komunikací. Je však 
možné zafi nancovat obě, třebaže důležité akce v tak krátkém období? To bude 
zásadní otázka, kterou musí zastupitelé v nejbližších měsících rozhodnout. Tato 
rozhodnutí nelze realizovat lehkomyslně a bez všech náležitých podkladů, proto 
bylo nutné zadat realizaci výběrového řízení na kanalizace v Dobré a Keřkově, 
abychom zjistili skutečné náklady a na jejich základě rozhodovali. Zároveň 
budeme přibližně v téže době znát skutečné možnosti fi nancování rekonstrukce 
školy. Věřím, že se bude jednat o rozhodnutí odpovědná a neukvapená.

Dne 22. ledna 2013 jsme debatovali nad rozpočtem města a plánovanými 
investicemi. V té době jsme tyto skutečnosti neznali. Další debata s občany 
proběhne na téma, které bylo při posledním společném setkání nadneseno, tzv. 
rozklikávací rozpočet. Rozklikávací rozpočet je aplikace zveřejněná na webových 
stránkách města, která umožňuje občanům podrobně nahlédnout na plánování 
a plnění rozpočtu města. Pro a proti i názory na tento systém můžete přijít 
prodiskutovat ve čtvrtek 7. března tohoto roku. Budu se těšit na setkání s Vámi.

Martin Kamarád
místostarosta města 

SETKÁNÍ MÍSTOSTARO

       

   

MĚSTO PŘIBYSLAV
KONKURZNÍ ŘÍZENÍ

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

Bližší informace na úřední desce MÚ Přibyslav a na 
www.pribyslav.cz/městský úřad/výběrová řízení.

VYBÍRÁNÍ DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ
Ve dnech 13. 3., 20. 3. a 27. 3. 2013 v době vždy od 14:00 do 17:00 budou 
pracovníci Finančního úřadu Havlíčkův Brod vybírat v zasedacím sále v přízemí 
radnice daňová přiznání za rok 2013. 

Ing. Josef Moštěk
 tajemník MÚ Přibyslav
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V lednu letošního roku se konala první přímá volba 
prezidenta České republiky. Chtěl bych touto cestou 
poděkovat pracovníkům městského úřadu, kteří se 
na přípravě a průběhu volby podíleli jako členové 
volebních komisí nebo při materiálním zajištění volby. 
V příštím roce nás čekají troje volby – do Evropského 
parlamentu, do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
a do Zastupitelstva města Přibyslav. 

Ing. Josef Moštěk
 tajemník MÚ Přibyslav

Odbor výstavby
Novela stavebního zákona. K novelizaci stavebního 
zákona došlo zákonem č. 350/2012 Sb. a touto nove-
lou se rozšířil okruh staveb, které ke svému umístění 
nevyžadují územní rozhodnutí ani územní souhlas. 
Stavebníkům tak byla dána nejen větší volnost při 
realizaci stavebních záměrů, ale i zvýšená zodpověd-
nost ke svému nejbližšímu okolí. Stavebník dnes může 
postavit vyjmenované doplňkové stavby u svého ro-
dinného domu nebo u stavby pro rodinnou rekreaci 
bez předešlého přivolení stavebního úřadu. Musí však 
striktně dodržet ostatní ustanovení novelizovaného 
stavebního zákona a není možno nabýt dojmu, že si 
může dělat, co se mu zlíbí. Zásadním kritériem, které 
je rozhodující, zda je potřebné přivolení stavebního 
úřadu či nikoliv, je odstupová vzdálenost od společné 
hranice se sousedním pozemkem, která je stanovena 
na minimální hodnotu 2 m. Dále je uveden výčet sta-
veb, které ke své realizaci nepotřebují přivolení staveb-
ního úřadu: skleník do 40 m2 zastavěné plochy a do 
5 m výšky umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 
2 m od hranice pozemku, bez podsklepení; stavba do 
25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nad-
zemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 
3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro 
rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje byd-
lení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo 
skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se 
o jaderné zařízení nebo stavbu pro podnikatelskou 
činnost, je v souladu s územně plánovací dokumen-
tací, je umisťována v odstupové vzdálenosti od spo-
lečných hranic pozemků nejméně 2 m, plocha části 
pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím 
umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozem-
ku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekre-
aci; bazén do 40 m2 zastavěné plochy na pozemku 
rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v 
zastavěném území umístěný v odstupové vzdálenosti 
nejméně 2 m od hranice pozemku. Ustanovení se ne-
vztahuje na kulturní památky a dále na nemovitosti, 
které nejsou kulturní památkou, ale jsou v památkové 
rezervaci, památkové zóně nebo v ochranném pásmu 
nemovité kulturní památky, nemovité národní kultur-
ní památky, památkové rezervace nebo památkové 
zóny. Úplný výčet staveb je uveden v § 79 stavebního 
zákona v platném znění. O zahájení prací na stavbách 
osvobozených od povolení je stavebník povinen 
v dostatečném předstihu informovat osoby těmito 
pracemi přímo dotčené (většinou sousedé). Závěrem 
je nutné uvést, že je vždy vhodné dohodnout se se 
sousedem a o záměru ho informovat, pokud to není 
možné, tak dodržovat striktně odstupovou vzdálenost 
od společných hranic minimálně 2 m. Pokud nebude 
tato limitní vzdálenost dodržena a bude např. souse-
dem podán podnět na stavební úřad, musí být dle sta-
vebního zákona zahájeno řízení o odstranění stavby 
a řízení o přestupku proti stavebnímu řádu. 

Miloš Šimek
vedoucí OV

Z Městského úřadu Přibyslav
Odbor životního prostředí
Kácení stromů rostoucích mimo les. Kácení stromů 
je možné pouze v době vegetačního klidu a to nej-
později do 31. 3. 2013 a později opět od 1. 11. 2013. 
Občané, kteří chtějí realizovat kácení stromů na svých 
pozemcích, musejí podat žádost o kácení na odbor 
životního prostředí. Občané, kteří chtějí upozornit na 
nutnost kácení na městských pozemcích, obracejte se 
prosím se svými poznatky na vedoucí OŽP.

Realizace kácení na místním hřbitově. Městský 
úřad Přibyslav, odbor životního prostředí, v průběhu 
zimního období zhodnotil na základě projektu revita-
lizace místního hřbitova stav tújí na hřbitově a označil 
ke kácení ty z nich, které nemají vhodné stanoviště 
vzhledem k poloze hrobů a cest mezi hroby. Pokud 
by občané měli ještě připomínky k tomu, že nemají 
u svých hrobů označeny túje, které je třeba pokácet, 
obracejte se, prosím, na vedoucí OŽP.

Opakované sdělení ohledně poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
Zastupitelstvo města Přibyslav na svém jednání dne 
31. 10. 2012 schválilo obecně závaznou vyhlášku 
o poplatku za komunální odpad, platnou od 1. 1. 
2013. Jako jedno z mála měst v republice město Při-
byslav nezvyšovalo tento poplatek a poplatek zůstá-
vá již několik let ve stejné výši, a to 420 Kč/rok. 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 za-
řízeních náhradní výchovné péče. Splatnost poplatku 
je do 30. června 2013. 

Mgr. Ludmila Řezníčková
vedoucí OŽP

Odbor správy a údržby
Díky příznivému počasí v měsíci únoru, kdy bylo jen 
minimum prací na zimní údržbě, jsme se mohli věno-
vat stavebním a opravárenským činnostem. Jednalo 
se o provedení stavebních úprav v domě s pečovatel-
skou službou č. p. 240 (v součinnosti se stavební fi r-
mou) a rekonstrukci přízemního bytu v domě č. p. 40 
na Bechyňově náměstí. Úpravy spočívaly v celkové 
rekonstrukci koupelny, obměně kuchyňského inven-
táře, výmalbě bytu a výměně podlahové krytiny. Byty 
budou předány do užívání v měsíci březnu. Následně 
nás čeká celková rekonstrukce uvolněného bytu v Ro-
nově nad Sázavou č. p. 17, která bude podobného 
rozsahu. 

Byly nám hlášeny dvě havárie, jedna v DPS č. p. 239 
a druhá v DPS č. p. 251. U první zmíněné se jednalo 
o částečné prosakování vody ve sklepení, kterou jsme 
následně operativně v součinnosti se společností VAK 
Havlíčkův Brod odstranili. Tímto chci společnosti 
VAK poděkovat za okamžité vyřešení situace. Druhá 
havárie byla většího rozsahu, zde se jednalo o poni-
čení hlavního rozvodu vody k bytu v šachtě, kde do-
šlo k uvolnění kusu betonového kvádru z vrchního 
podlaží, který volným pádem narazil a poničil vodo-
vodní rozvod. Došlo k rozpojení potrubí a vytopení 
spodních bytů. Havárie byla opravena. Díky okamžitě 
povolaným kompetentním osobám byla situace pod 
kontrolou a poskytnuta pomoc postiženým seniorům. 
Všem za Odbor správy a údržby děkuji.

Proběhly opravy veřejného osvětlení ve městě a byly 
odstraněny poruchy VO nahlášené z obcí. Od ná-
sledujícího měsíce budou probíhat kontroly a revize 

Uzávěrka příštího čísla
20. 3. do 12.00 hod.

komínů v budovách ve vlastnictví města Přibyslav. 
Náš odbor obdržel potěšující zprávu ze SFŽP o akcep-
tování žádosti na pořízení komunálního stroje, kterou 
jsme předkládali na SFŽP v rámci Operačního pro-
gramu Životního prostředí v roce 2011. V současné 
době připravujeme potřebné náležitosti k vyhlášení 
výběrového řízení. Pro nastávající jarní a letní obdo-
bí bylo vyhlášeno výběrové řízení na údržbu zeleně. 
Bylo zadáno zpracování projektové dokumentace pro 
vyřešení pohybu chodců z části Poříčí (statek) do Při-
byslavi. V součinnosti se stavebním odborem realizu-
jeme naplnění projektové dokumentace pro rozšíření 
komunikace v obci Poříčí (Culkovi), probíhá územní 
řízení. 

Během měsíce února byly přiděleny 4 byty, jeden 
byt v domě DPS č. p. 240, dva byty v domě DPS 
č. p. 251 a jeden byt s fi nanční spoluúčastí na ulici 
Příkopy č. p. 485.  

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSÚ

Odbor hospodářsko-správní
Výsledek hospodaření města (hlavní činnost) 
– plnění rozpočtu v roce 2012 (v Kč):

Rozpočet po 
změnách

Skutečnost % plnění

k 
31.12.2012

PŘÍJMY 85 126 367 85 235 555 100,1

1. daňové 56 956 115 57 025 156 100,1

2. nedaňové 2 272 583 2 311 804 101,7

3. kapitálové 2 132 422 2 133 349 100,0

4. přijaté 

dotace

23 765 247 23 765 247 100,0

VÝDAJE 63 547 129 60 529 946 95,3

1. běžné 46 388 048 44 678 512 96,3

2. kapitálové 17 159 081 15 851 434 92,4

Splátky úvěrů a půjček k 31. 12. 2012 v Kč: 
Rozpočet po změnách  10 612 000

Skutečnost k 31. 12. 2012  10 598 002

Stavy na bankovních účtech k 31. 12. 2012 v Kč:
Běžné účty celkem  21 707 106

Termínované vklady     5 056 415 

Výsledek hospodaření města (hospodářská činnost)
– plnění fi nančního plánu v roce 2012 (v Kč):

Výnosy Náklady Hospodářský 
výsledek

Lesy 749 415 362 233 387 182

Skládka 13 211 777 6 805 325 6 406 452

Sportovní 
zařízení

776 902 820 776 082

Správa 
majetku

1 949 374 1 180 910 768 463

Kabelová 
televize

4 186 944 1 997 884 2 189 060

Všeobecná 
správa

116 979 2 686 027 -2 569 048

Pronájmy 3 339 448 0 3 339 448

Celkem 24 330 838 13 033 199 11 297 639

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS
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Z činnosti 
Pečovatelské služby 
Přibyslav
V současné době má Pečovatelská služba Přibyslav 

113 uživatelů sociálních služeb. 

Mnozí se ptají, proč tuto informaci stále zveřejňu-

jeme. Je to z toho důvodu, že naše služba má kapa-

citu 120 uživatelů a některé z našich spoluobčanů 

by mohlo zajímat, zda si mohou o službu zažádat.

Dne 30. 1. se pracovnice Pečovatelské služby 

Přibyslav v rámci vzdělávání zúčastnily školení na 

téma „Empatie a naslouchání“ ve vzdělávacím cen-

tru v Jihlavě. Cílem kurzu bylo poskytnout přihláše-

ným, odborné informace, jak správně postupovat 

v případě empatie (vcítění) a naslouchání a jak 

zabránit předčasnému syndromu vyhoření.

V únoru probíhala běžná činnost pečovatelské 

služby bez problémů. Jedinou mimořádnou situací 

bylo, když dne 9. 2. 2013 došlo k závadě vodoinsta-

lace v domě pečovatelské služby na Tržišti č. 251 

a následnému vniknutí vody do třech bytů. Závada 

byla bez potíží odstraněna, voda vysušena a vše 

uvedeno do původního stavu.

Stává se nám stále častěji, že lidé volají mimo 

pracovní dobu PS Přibyslav, poté, co se nemohou 

dovolat, nám nechávají na záznamníku někdy i vul-

gární vzkazy. Proto Vás žádáme o porozumění. 

Pečovatelská služba NENÍ poskytována NON-
STOP! Posláním Pečovatelské služby Přibyslav je 
podpora či pomoc lidem, kteří mají sníženou so-
běstačnost; NE osobám vyžadujícím nepřetržitý 
celodenní dohled. Pečovatelská služba Přibyslav je 
zajišťována formou ambulantní a terénní ve vyme-
zeném čase.

Provozní doba PS:

v pracovních dnech pondělí až pátek:  
6:30–19:00

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

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

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

Pokud se Vám nikdo neohlásí ani na jedno 
z uvedených čísel, prosím, posečkejte a zkuste 

zavolat později. Právě provádíme činnost, která 
nedovoluje mít telefon u sebe.

MIMO PRACOVNÍ DOBU VOLEJTE:

 

 
Bc. Karel Březina

vedoucí PS

Počet občanů obce evidovaných na Mě Ú Přibyslav k 01. 01. 2012:                  3 925 obyvatel

(Občan obce  = fyzická osoba, která je státním občanem ČR a je v obci hlášena k TP)

Počet narozených dětí 59  Počet zemřelých občanů 32

Počet přihlášených občanů k TP 75  Počet odhlášených občanů z TP 61

Celkem 134   93

Počet občanů obce evidovaných na Mě Ú Přibyslav k 31. 12. 2012:              3 966 obyvatel

(Česká Jablonná 114, Dobrá 182, Dolní Jablonná 95, Hřiště 80, Keřkov 185, Poříčí 101, Přibyslav – město 2 935, 

Dvorek 43, Hesov 9, Uhry 25, Ronov nad Sázavou 126, Utín 71)

Dle pouze informativních údajů MV je u nás dále evidováno k pobytu 45 osob cizí státní příslušnosti, z toho je 

7 občanů EU.

Celkový počet obyvatel k 31. 12. 2012:                             4 011 (občané obce + osoby cizí st. příslušnosti)

Zatím se nejedná o ofi ciální údaj. Statistiky vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní 
charakter. Institucí, která je oprávněna poskytovat statistické údaje ve smyslu § 18 odst. 1 písmeno b) a c) 
zákona o statistické službě, je Český statistický úřad. K datu 01. 01. 2013 tyto údaje ještě nebyly zveřejněny.

V místě přehlášeno (v rámci ohlašovny): 79  občanů

Sňatek uzavřelo: 37  přibyslavských občanů

Rozvedena byla:   3  manželství přibyslavských občanů

Ve správním obvodu matričního úřadu Přibyslav bylo uzavřeno:
(Správní obvod matričního úřadu Přibyslav zůstal v roce 2012 nezměněný a zahrnuje tyto obce: 

Přibyslav, Havlíčkova Borová, Modlíkov, Olešenka, Stříbrné Hory, Žižkovo Pole)

27 sňatků – 14 občanských (13 - Přibyslav, 1 - Žižkovo Pole) 

 13 církevních (10 - farní kostel Narození sv. Jana Křtitele v Přibyslavi, 

 2 - kostel sv. Víta v Havlíčkově Borové, 1 - kostel sv. Kateřiny Alexandrijské ve Stříbrných Horách)

Ostatní informace:
Výměna řidičských průkazů (dále jen ŘP) v roce 2013 – ŘP vydané od 01. 01. 2001 do 30. 04. 2004 jsou jejich 

držitelé povinni vyměnit do 31. 12. 2013. Žádosti o výměnu ŘP vyřizuje Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor 

dopravy, Pražská 2954, číslo telefonu 569 497 304. K žádosti o vydání nového ŘP se přikládá 1 fotografi e. 

Hodiny pro veřejnost: pondělí, středa 8:00 – 17:00

  úterý, čtvrtek 9:00 – 15:00

  pátek  9:00 – 14:00

Na ofi ciálním webu města Havlíčkův Brod ( www.muhb.cz) je zpřístupněna aplikace umožňující pomocí in-
ternetu  dálkové objednání a zjištění stavu front na Městském úřadě Havlíčkův Brod v agendách občanských 
průkazů a cestovních dokladů a v agendách odboru dopravy – evidence vozidel a řidičských průkazů.

Marie Pokorná
 matrika, ohlašovna, doklady

Životní podmínky 2013 
– výběrové šetření v domácnostech
Český statistický úřad organizuje v roce 2013 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve 
znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice – EU-SILC 
2013 (Životní podmínky 2013). Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 10 127 domácnostech, 
z nichž se 6 527 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na 
základě náhodného výběru počítačem. 

Vlastní šetření proběhne v době od 23. února do 12. května 2013 prostřednictvím speciálně vyškolených 
tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. 

Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve 
spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření Životní podmínky 2013 a které jim vydá Krajská 
správa ČSÚ, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných 
údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb., o státní 
statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 
Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených 
skutečnostech ve smyslu §16 zmiňovaného zákona o státní statistické službě. 

Případné dotazy zodpoví pracovnice Krajské správy ČSÚ paní Jana Daněčková, tel. 568 840 176, 
mobil 731 622 004, e-mail jana.daneckova@czso.cz. 

Ing. Jitka Číhalová, ředitelka KS ČSÚ v Jihlavě

150 155 158 112
HASIČI ZÁCHRANNÁ 

SLUŽBA
POLICIE ČR INTEGROVANÝ 

ZÁCHRANNÝ 
SYSTÉM EU

STATISTIKA – ROK 2012
 (ohlašovna EO, matrika, doklady) 
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Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 30.  1. 2013

Pokračování tabulky Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 30. 1. 2013 na další straně

13/2013 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vyhlásit výběrové řízení na akci „Vypracování projektové 
dokumentace přístavby budovy kuchyně ZŠ Přibyslav“.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 02/2013
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

Výběrové řízení

14/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě se společností TURNER BROAD-
CASTING SYSTEM EUROPE LIMITED.
Odpovědnost: Jiří Koudela
Termín: 02/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Smlouva

15/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje dohodu č. 2 s IMPROMAT CZ spol. s r. o. U Hellady 697/4, 
140 00 Praha 4, IČO 48117820.
Odpovědnost: Jiří Koudela
Termín: 02/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

16/2013 RM Rada města Přibyslav souhlasí s podepsáním dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 
102080_U.4180_01_2011 na veřejnou zakázku „Rekonstrukce a dostavba ZŠ Přibyslav“ 
mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a fi rmou 
UNISTAV, a. s., Brno, Příkop 838/6, PSČ 604 33, IČ 00531766.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 02/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

17/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o výpůjčce nebytových prostor – budovy Starého 
špitálu v ulici Vyšehrad 271 v Přibyslavi mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a Kulturně vzdělávacím centrem HARMONIE, Tyršova 736, 
582 22 Přibyslav, IČ 26614774, smlouva bude uzavřena bez poplatku za pronájem prostor, 
uhrazena bude spotřeba energií.
Odpovědnost: Jarmila Málková
Termín: 02/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Pronájem

18/2013 RM Rada města Přibyslav souhlasí s ukončením nájemní smlouvy k bytu č. 306 v domě s pe-
čovatelskou službou na adrese Tržiště 251, Přibyslav, uzavřené dne 25. 7. 2002 s paní 
Boženou Zvolánkovou, dohodou ke dni 28. 2. 2013.
Odpovědnost: Jarmila Málková
Termín: 02/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

19/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 306 v domě s pečovatelskou službou 
Přibyslav, Tržiště 251 paní Zdence Filipové, bytem Tržiště 251, 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. 3. 2013 na dobu neurčitou.
Odpovědnost: Jarmila Málková
Termín: 02/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Přidělení

20/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 102 v domě s pečovatelskou službou 
Přibyslav, Tržiště 251 paní Marii Marešové, bytem Polná, Nad Háječkem 1221. 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. 3. 2013 na dobu neurčitou.
Odpovědnost: Jarmila Málková
Termín: 02/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

21/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 1 v domě s pečovatelskou službou Přiby-
slav, Tržiště 240 panu Pavlu Táborovi, bytem Vojanova 20, 586 01 Jihlava. 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. 3. 2013 na dobu neurčitou.
Odpovědnost: Jarmila Málková
Termín: 02/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

22/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1657/2 o výměře 
8 m2 v k. ú. Přibyslav a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 02/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Záměr

23/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje úpravu ceníku poskytovaných veřejných komunikačních 
služeb, verzi 18. 11. 2010 v části IV. Ceník INTERNET s účinností od 1. 4. 2013.
Odpovědnost: Jiří Koudela
                            Petra Holubová
                            Vlastimil Vejvoda
Termín: 02/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Obecní legislativa

24/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu města Přibyslav na rok 2013 
podle přílohy k jednání v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu města 
Přibyslav na podporu společenských aktivit a rozvoje města Přibyslav.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 06/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Rozpočet

25/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí fi nančního daru ve výši 5.000 Kč Marku Poch-
tiolovi na částečné pokrytí nákladů spojených s účastí na mistrovství světa, Evropy a ČR 
v biketrialu.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 02/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Změny v KTV a internetu.
V rámci změn v digitálním vysílání bude po 2. 4. 2013 

nutné přeladit Vaše set-top-boxy a digitální televizo-

ry s CA modulem. Podporu pro zákazníky najdete na

 www.pribyslav.cz. Bližší informace k přeladění najdete i 

v dubnovém občasníku.

Od 1. 4. 2013 začne platit nový ceník internetu.

IV. Ceník 
INTERNET
(neomezená 
data)

Od 1. 4. 2013 Cena

PRIBYSLAV 
STANDARD

rychlost stahování až 10 Mb/s  
rychlost odesílání až 1 Mb/s 

380 Kč

PRIBYSLAV 
MEDIUM

rychlost stahování až 20 Mb/s  
rychlost odesílání až 1,5 Mb/s

480 Kč

PRIBYSLAV 
SPECIAL

rychlost stahování až 35chlost 
odesílání až0 Mb/s  
rychlost odesílání až 2 Mb/s

580 Kč

PRIBYSLAV 
Speed 40/3

rychlost stahování až 45chlost 
odesílání až0 Mb/s  
rychlost odesílání až 3 Mb/s

680 Kč

PRIBYSLAV 
Speed 60/4

rychlost stahování až 65chlost 
odesílání až0 Mb/s  
rychlost odesílání až 4 Mb/s

780 Kč

PRIBYSLAV 
FIRMA

rychlost stahování až 65chlost 
odesílání až0 Mb/s  
rychlost odesílání až 10 Mb/s

2 000 Kč

Jednorázová 
platba za 
připojení 
internetu

 1 190 Kč

Platba za 
opětovné 
připojení 
internetu

 500 Kč

Ceny jsou včetně DPH.

Zákazníci využívající služby MEDIUM nebo SPE-

CIAL, za které platí trvalým příkazem (ne SIPO!!!!),

budou muset svoje trvalé příkazy v bance změnit 

dle nového ceníku. Případné nejasnosti ohledně

plateb zodpoví paní Petra Holubová tel. č. 569 430 834 

nebo holubovap@pribyslav.cz.

Jiří Koudela
informatik

F O T O R U B R I K A:
Na návštěvě v Dobré



Zprávy z radnice / Ostatní BŘEZEN 2013Str. 6

26/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí fi nančního daru ve výši 12.000 Kč panu Zbyňku 
Mrkvičkovi na provoz pojízdné prodejny - opravy a PHM.
Odpovědnost: Ing. Zdeněk Mrkvička
Termín: 02/2013
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

27/2013 RM Rada města Přibyslav bere na vědomí souhrnnou zprávu o přijímání a vyřizování stížností 
a petic za rok 2012.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 30. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Různé

28/2013 RM Rada města Přibyslav bere na vědomí „Informaci o stavu požární ochrany ve městě Přiby-
slav za rok 2012“ a předkládá ji Zastupitelstvu města Přibyslav.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 20. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

29/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje program 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města 
Přibyslav dne 20. 2. 2013.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 20. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

30/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje plán bodů k jednání Rady města Přibyslav dle přílohy 
a pověřuje zodpovědné osoby k realizaci daných úkolů v daných termínech.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 02-12/2013
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Mgr. Jan Štefáček, starosta

Mgr. Jan Štefáček, starosta

Martin Kamarád, místostarosta

Martin Kamarád, místostarosta

Pokračování tabulky Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 30. 1. 2013 z předchozí strany

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 12. 2. 2013

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 18. 2. 2013

31/2013 RM Rada města Přibyslav rozhoduje objednat výkaz výměr dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr na 3. a 4. etapu Rekonstrukce a dostavby Základní školy Přibyslav u fi rmy Arch. Design 
Project, a. s., Ohradní 1443/24b, Praha 4, IČ 27682757. Cena díla je 298.000 Kč bez DPH, termín dodání 
nejpozději do tří týdnů, tj. do 5. 3. 2013.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
                           Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 5. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

32/2013 RM Rada města Přibyslav ruší usnesení č. 50/2012 ze dne 21. 3. 2012 a souhlasí s umístěním 
kontejneru na tříděný textil na par. č. 2024, v k. ú. Přibyslav.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 06/2013
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zrušení usnesení

33/2013 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vypsat výběrové řízení na „Provedení výběrového řízení na 
realizaci akce Kanalizace Přibyslav, místní části Dobrá – Keřkov“.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 03/2013
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Výběrové řízení

34/2013 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vypsat výběrové řízení na „Realizaci úpravy vodních 
poměrů a rekonstrukce kanalizace v místní části Hřiště“.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 03/2013
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

35/2013 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vypsat výběrové řízení na zakázku „Provedení výběrového 
řízení na svoz komunálních odpadů a biologicky rozložitelných odpadů pro město Přibyslav 
a jeho místních částí“.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 03/2013
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

36/2013 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vyhlásit výběrové řízení na dodavatele „Opravy 
historického mostu v Ronově nad Sázavou po havárii“.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 03/2013
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

37/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít mandátní smlouvu mezi společností BlueFort s. r. 
o., se sídlem Jánské Lázně, Lázeňská 41, PSČ 542 25, IČ 28798058 a městem Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 na zajištění a komplexní administraci 
zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku, zadávanou v rámci Operačního 
programu Životní prostředí: „Snížení prašnosti z plošných zdrojů“.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 03/2013
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Smlouva

38/2013 RM Rada města Přibyslav rozhoduje uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 7. 10. 2011 
s fi rmou DIREKTA GROUP, s. r. o., Zenklova 37, 180 00 Praha 8 – Libeň, IČ 25685295.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
                            Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 02/2013
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Pokračování tabulky Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 18. 2. 2013 na další straně

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

 Nový školní pavilon

 Jaro už je za rohem?
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Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne 20. 2. 2013

39/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 11 s fi nanční spoluúčastí o velikosti 2 + 
1 v bytovém domě Přibyslav, Příkopy 485 od 1. 3. 2013 panu Vladimíru Kalinovi, bytem 
Přibyslav, Prokopova 125. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
Odpovědnost: Jarmila Málková
Termín: 02/2013
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Přidělení

40/2013 RM Rada města Přibyslav vyhlašuje na základě návrhu Školské rady při Základní škole Přibyslav 
konkurzní řízení na funkci ředitel/ka Základní školy Přibyslav.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 06/2013
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Základní škola

41/2013 RM Rada města Přibyslav jmenuje do funkce velitele JPO V Česká Jablonná, EČ 611316 
s účinností od 19. 2. 2013 pana Martina Mrtku, Česká Jablonná 35, 582 22 Přibyslav.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
                        Ing. Josef Moštěk
Termín: 02/2013
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

JPO V

42/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí fi nančního daru ve výši 35.000 Kč Farnímu sboru 
Českobratrské církve evangelické v Sázavě na opravu fasády evangelické fary v Sázavě.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 03/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Rozpočet

Pokračování tabulky Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne 20. 2. 2013 na další straně

Pokračování tabulky Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 18. 2. 2013 na další straně

Mgr. Jan Štefáček, starosta Martin Kamarád, místostarosta

1/2013 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravený program veřejného zasedání dne 20. 2. 
2013.
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zahájení

2/2013 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města 
Přibyslav na rok 2013.
Odpovědnost: Ing. Marie Křesťanová
Termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

3/2013 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje smlouvu o zřízení zástavního práva na nemovitost 
č. p. 41 na pozemku parc. č. st. 59/1 v k. ú. Přibyslav, mezi městem Přibyslav, Bechyňovo ná-
městí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097, zastoupené Mgr. Janem Štefáčkem, starostou města a 
Českou republikou, Ministerstvem pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, 
IČ 66002222, zastoupenou Ing. Hanou Musilovou, vedoucí oddělení závěrečného vyhodno-
cení akcí a HÚ. Zástavní právo se sjednává na dobu 20 let, tj. do 12. 10. 2032.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
                             Jana Krejčová
Termín: 02/2013
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, proti 1, zdržel se 1.

Smlouva

4/2013 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje koupi pozemků parc. č. 2210/2
o výměře 220 m2, parc. č. 2270/2 o výměře 403 m2 a parc. č. 2270/3
o výměře 10 m2 oddělených geometrickým plánem č. 226-1324/2012 z pozemků parc. č. 
2210 a 2270 v k. ú. Dolní Jablonná od pana Ladislava Prokeše, Jiráskova 219, 582 22 Přibyslav 
za kupní cenu 3.165 Kč. Náklady spojené s koupí, kromě daně z převodu nemovitostí, hradí 
město Přibyslav.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 06/2013
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Koupě

5/2013 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej pozemku parc. č. 521/31 o výměře 303 m2 
v k. ú. Česká Jablonná manželům Josefu a Marii Novotným, Česká Jablonná 25, 582 22  Přiby-
slav za kupní cenu 15.150 Kč. Náklady spojené s prodejem, kromě daně z převodu nemovitos-
tí, hradí kupující. Pokud příslušná smlouva nebude uzavřena do šesti měsíců od 20. 2. 2013, 
má město Přibyslav právo od jejího uzavření odstoupit, čímž toto usnesení pozbývá platnosti.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 20. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Prodej

6/2013 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav potvrzuje členství města Přibyslav v Honebním společenstvu 
Olešenka – Česká Jablonná na období 2013-2023. Město Přibyslav jako člen Honebního 
společenstva Olešenka – Česká Jablonná je vlastníkem pozemků o výměře 19,3948 ha v kata-
strálním území Česká Jablonná, Olešenka, Poříčí u Přibyslavi a Ronov nad Sázavou. Seznam 
pozemků je uveden v příloze k jednání.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 03/2013
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Záležitosti 
regionu

7/2013 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav potvrzuje členství města Přibyslav v Honebním společenstvu 
Nové Dvory na období 2013-2023. Město Přibyslav jako člen Honebního společenstva Nové 
Dvory je vlastníkem pozemků o výměře 7,4852 ha v katastrálním území Nové Dvory u Velké 
Losenice. Seznam pozemků je uveden v příloze k jednání.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 02/2013
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

8/2013 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav potvrzuje členství města Přibyslav v Honebním společenstvu 
Dlouhá Ves na období 2013-2023. Město Přibyslav jako člen Honebního společenstva Dlouhá 
Ves je vlastníkem pozemků o výměře 12,0666 ha v katastrálním území Dlouhá Ves u Havlíčko-
va Brodu. Seznam pozemků je uveden v příloze k jednání.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 03/2013
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zápis do 1. ročníku 
základního vzdělá-
vání pro školní rok 
2013/2014
Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání v ZŠ 

Přibyslav se uskutečnil 25. a 26. 1. 2013. K zápisu 

přišlo celkem 75 dětí, žádost o přijetí k základnímu 

vzdělávání podalo 68 rodičů.

Rodiče, kteří zvažují odklad školní docházky 

svých dětí z důvodu školní nezralosti, která se 

posuzuje v oblasti rozumové, řečové, citově 

volní a v oblasti sociální, se musí do 31. května. 
2013 dostavit do základní školy a podat žádost 

o odklad školní docházky (popř. žádost o přijetí, 

pokud nebude shledán důvod pro odklad). Tyto 

žádosti musí rodiče doložit odborným posudkem 

školského poradenského pracoviště a odborného 

lékaře nebo klinického psychologa.

Všem budoucím prvňáčkům přejeme hodně 

úspěchů a radosti.

Mgr. N. Smejkalová

ve spolupráci s MO ČSZ Přibyslav

zve srdečně všechny zájemce

na

UKÁZKU ŘEZU 
OVOCNÝCH DŘEVIN

ve středu 3. dubna 2013 od 15.00 h.
na školní zahradě 

DĚKUJEME
paní Aleně Jouklové 

a cukrárně Fontána – Váš sladký 

svět s. r. o.

za darované bonbóny

do soutěží v rámci 

„HNĚDÉHO DNE“ na ZŠ Přibyslav.

Marie Zichová a žáci ZŠ Přibyslav
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9/2013 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu města Přibyslav na rok 
2013 dle upravené přílohy k jednání v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu 
města Přibyslav na podporu společenských aktivit a rozvoje města Přibyslav.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 06/2013
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Rozpočet města

10/2013 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu města Přibyslav na rok 
2013 SK Juvenis Přibyslav, Bechyňovo náměstí 33, 582 22 Přibyslav ve výši 100.000 Kč, SK 
Přibyslav - oddíl kopané, Husova 302, 582 22 Přibyslav ve výši 75.000 Kč a TJ Sokol, Husova 
302, 582 22 Přibyslav ve výši 50.000 Kč.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 03/2013
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, proti 0, zdržel se 2.

11/2013 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravené rozpočtové opatření č. 1/2013 k rozpočtu 
města Přibyslav na rok 2013.
Příloha: Upravené rozpočtové opatření č. 1/2013.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 20. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, proti 0, zdržel se 2.

12/2013 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav bere na vědomí „Informaci o stavu požární ochrany ve městě 
Přibyslav za rok 2012.“
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 20. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Různé

Pokračování tabulky Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne 20. 2. 2013 z předchozí strany

Mgr. Jan Štefáček, starosta Martin Kamarád, místostarosta

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zápis dětí do Mateřské školy Přibyslav pro školní rok 2013/2014 se koná

v pátek 5. 4. 2013 od 13 do 17 hodin
v obou poschodích pavilónu "C".

K zápisu s sebou vezměte: 
– svůj občanský průkaz
– rodný list dítěte    
– přihlášku do MŠ potvrzenou dětským lékařem.

Formulář přihlášky si můžete vyzvednout na poda-

telně Mě U Přibyslav.

Těšíme se na Vaši účast.

Mgr. Naděžda Šťouračová
ředitelka MŠ Přibyslav

H A R M O N I E
MATEŘSKÉ CENTRUM

Mateřské centrum nabízí jedinečnou příle-

žitost pro maminky na mateřské dovolené.

Je to místo, kde se maminky s malými dětmi 

setkávají, zúčastňují se různých programů, 

či se samy aktivně podílejí na jejich vytváře-

ní. Mateřské centrum nabízí aktivity, které 

maminkám umožní vyjít z izolace a zniču-

jícího stereotypu, kam se celodenní péčí 

o dítě dostávají. Maminky, které se aktivně 

podílí na programech, si udržují profesní 

orientaci, posilují své sebevědomí, naléza-

jí nové přátele, získávají nové organizační 

zkušenosti. Nezanedbatelná je i výměna 

zkušeností v péči o děti.

Přijďte mezi nás. 

Scházíme se

každé pondělí a středu 
od 9.00–11.00h.

v „Domečku“ vedle nové 
MŠ Tyršova v Přibyslavi.

Těšíme se na Vás!!!

Petra Pejzlová
předseda KVC Harmonie
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CENÍK INZERCE 
V PŘIBYSLAVSKÉM 
OBČASNÍKU
FORMÁT 1 / 1 celá strana (cca 190 x 269 mm)  

2 000 Kč

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

95 x 269 mm)

1 000 Kč

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

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

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

FORMÁT 1 cm2   4 Kč

Město Přibyslav a klub seniorů Pohoda zve opět 

všechny, nejen seniory na kurzy cvičení paměti, 

tentokrát pod názvem Nenechte mozek zleni-
vět – trénink paměti a koncentrace. Jedná se o 

aktivizační program především pro seniory, který 

již poněkolikáté povede certifi kovaná lektorka / 

trenérka Jana Vejsadová. Letos jsme jej zahájili 

již 30. ledna 2013 ve 14:00 v zasedací místnosti 

Městského úřadu v Přibyslavi. V cyklu čtyř setkání 

se třeba dozvíte, co ovlivňuje kvalitu paměti, jak 

o ni pečovat nebo jak ji cvičit. Postupně získáte 

přehled o profi lu Vašich paměťových schopnos-

tí a přesvědčíte se, že to, k čemu se doma sami 

nepřinutíte, v příjemném kolektivu snadno do-

cílíte. Výsledky testů v průběhu všech lekcí jsou 

anonymní a slouží jen pro vlastní potřebu kaž-

dého účastníka. Proto vám znovu připomínáme: 

Využijte této nabídky a přijďte si ověřit, že cvičení 

paměti nebolí, ale prospívá!

Termíny programu: 
Středa   6. března 2013 
od 14:00 do 16:00

Středa 20. března 2013 
od 14:00 do 16:00

Těšíme se na setkání a příjemně strávený čas, 

celý cyklus přednášek je pro účastníky zdarma.

Bližší informace o organizaci programu získáte 

na Městském úřadu v Přibyslavi u sociální pra-

covnice paní Jarmily Málkové, tel.: 569 430 816, 

e-mail: malkovaj@pribyslav.cz, u vedoucí klu-

bu seniorů paní Jiřiny Šillerové, tel.: 721 488 

292, dotazy k obsahu u lektorky programu, 

tel.: 737 171 318.

Jarmila Málková
sociální pracovnice 

 

Co se děje 
v POHODĚ…
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Velikonoce jsou nejdůležitější křesťanské svátky 

a Slavnost Zmrtvýchvstání Páně patří k nejslav-

nostnějším dnům křesťanského roku.

V hodinu, kdy Ježíš umíral na kříži, stálo pod 

křížem několik málo lidí, mezi nimi Marie Magdal-

ská a učedník, kterého Ježíš miloval (apoštol Jan). 

Tito přímí svědci Ježíšovi smrti se těžko smiřovali 

s tím, že potupná smrt na kříži by měla být koneč-

nou tečkou za životem toho, kterého tolik milovali. 

A přece soumrak Velkého pátku naznačoval, že 

by tomu tak mělo být. 

Marie Magdalská nepodlehla smutku a prvního 

dne v týdnu (v neděli) přišla ještě za tmy ke hro-

bu. Marie přišla ke hrobu proto, neboť ji poháněla 

láska k Ježíšovi, který ji osvobodil od sedmi zlých 

duchů. Její láska se nezalekla smrti. Temnota, do 

které Marie vyšla, nebyla pouze kolem ní, ale poci-

ťovala ji také v sobě. A když stanula před hrobem, 

od kterého byl kámen odstraněn, znepokojila se 

touto skutečností. Marie byla zmatená a nako-

nec podlehla domněnce, že Ježíšovo mrtvé tělo 

někdo neznámý vzal a odnesl, a tak to sdělila 

apoštolům Petrovi a Janovi. Emotivní stav, který 

u prázdného hrobu prožila, ji nemohl přivést 

k víře ve vzkříšení.

Marie se vrátila ke hrobu spolu s apoštoly Pet-

rem a Janem, kteří se běželi ke hrobu přesvědčit     

o pravdivosti jejich slov. Zatímco Petr s Janem 

vešli do hrobu, Marie stála venku před hrobem 

a plakala a očima zalitýma slzami hledala Ježíšo-

vo tělo. Tělo nenašla, zato spatřila zahradníka, ve 

kterém nepoznala vzkříšeného Ježíše. Až když ji 

vzkříšený Ježíš oslovuje „Marie“, poznává v do-

mnělém zahradníkovi vzkříšeného Mistra. Marie 

odchází k učedníkům s evangeliem (radostným 

poselstvím), že viděla vzkříšeného Pána.

Nebyl-li však Kristus vzkříšen, 
je vaše víra marná

Evangelista Jan blíže nespecifi kuje prázdný 

hrob, až na pár detailů. Jan tím chce říci, že bez 

osobního vztahu ke Kristu nebude žádný důkaz 

dostatečně průkazný, aby potvrdil Ježíšovo zmr-

tvýchvstání. Ježíš před tím, než byl zajat a od-

souzen, při řeči na rozloučenou učedníkům řekl: 

„Kdo mě miluje, toho bude milovat můj Otec 

a také já ho budu milovat a dám se mu poznat.“ 

Ježíš svými slovy potvrzuje, že bez lásky nemůže-

me nikdy poznat jeho pravou tvář, tedy přijmout 

fakt jeho zmrtvýchvstání. Marie Ježíše milovala, 

proto ve svém srdci měla otevřený prostor pro 

neslýchaný Boží div… To je počátek velikonoční 

víry, která své plnosti dojde o letnicích s darem 

Ducha Svatého. Láska k Ježíšovi tak přivádí k víře 

ve vzkříšení. Apoštol Pavel napsal: „Nebyl-li však 

Kristus vzkříšen, je vaše víra marná… Máme-li 

naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubo-

žejší ze všech lidí.“ Právě tohle je pravá podstata 

slavení Velikonoc.   

Přijměte touto cestou pozvání k osla-

vě velikonočních svátků. Na Zelený čtvrtek 

28. března začíná mše svatá v 18:00 a připome-

neme si při ní událost, kdy Ježíš Kristus naposled 

večeřel se svými učedníky, dříve než byl zrazen 

a zatčen. Velkopáteční obřady 29. března začí-

nají v 18.00 hod. Velký pátek je dnem přísného 

postu. Od pátku 20:00 do soboty 16:00 bude 

v kostele zpřístupněný Boží hrob, kde může kaž-

dý věřící rozjímat o smrti, kterou Ježíš podstou-

pil za všechny lidi. Velikonoční vigilie na Bílou 

sobotu 30. března má svůj slavnostní začátek 

ve 20:00 u sochy Panny Marie. Mše svaté v ne-

děli 31. března na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

budou slouženy v 8:00, a v 9:30 a na Pondělí 

velikonoční v 8:00 a v 9:30. 

P. Zdeněk Kubeš, farář

Špatné náladě jsme 
dali vale…
Jeden chytrý pán kdysi jednou pronesl:  „Stárnu-

tí a trudnomyslnost není nic jiného než hloupý 

zlozvyk, na který činorodý člověk nemá opravdu 

čas.“ To vám mohou naši členové z vlastní zku-

šenosti potvrdit. Myslíte si snad, že nás tu něco 

nepíchá, tu nás něco nebolí? To víte, že ano. Ale 

my prostě nemáme čas tohle všechno neustále 

vnímat. I když nejednoho z nás postihla nepříjem-

ná nemoc nebo úraz, snažíme se jim nepoddávat. 

A v dobrém a veselém kolektivu se to rozhodně 

daří lépe, než když je člověk doma sám. Tak i pro-

to jsme pro všechny členy SPCCH ZO Přibyslav 

uspořádali v době Masopustu „Karnevalový rej“ 

v místním kulturním domě. Díky nápaditosti na-

šich členů, kteří si zhotovili karnevalové kostýmy, 

díky panu S. Sejkorovi, který nám zahrál k tanci 

i k poslechu a v neposlední řadě i vstřícnosti všech 

zaměstnanců KZM Přibyslav, zvláště pak panu 

P. Štefáčkovi a paní ředitelce Z. Valnerové, se nám 

maškarní opravdu vyvedlo. Vůbec se nám nechtělo 

končit a vydrželi jsme v družné zábavě až do pozd-

ních odpoledních hodin. Celou atmosféru vám 

alespoň přiblížíme několika snímky pana L. Doláka, 

který je našim „dvorním“ fotografem. Škoda jen, 

že počasí nedovolilo mnohým našim členům přijít, 

protože venku se opravdu špatně chodilo i těm víc 

pohyblivým. Tak snad teď v březnu už bude cesta 

do kulturního domu schůdnější, kde se bude konat 

naše výroční členská schůze. Proběhne ve čtvrtek 

21. března od 14:00. Mnozí se asi podiví proč zrov-

na zase tam. Bohužel, dnes ještě není jisté, jestli do 

tohoto termínu bude klubovna v hasičské zbrojnici 

hotová. Probíhají v ní stavební úpravy a my musíme 

vše plánovat alespoň s jednoměsíčním předstihem. 

Ale slibujeme, že další schůzi se už pokusíme zorga-

nizovat zase v hasičské zbrojnici. Ne snad proto, že 

by se nám „v kulturáčku“ nelíbilo. Ale protože přece 

jen je to pro nás blíž, hlavně pro ty, kterým se špatně 

chodí. Chtěla bych touto cestou popřát všem našim 

členům a členům výboru, všem spolupracovníkům, 

kteří nám nezištně pomáhají, i čtenářům Přibyslav-

ského občasníku brzký příchod jara a krásné svátky 

velikonoční.

Věra Schusterová
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PŘEDJAŘÍ 
V ALDEBAR ANU

F O T O R U B R I K A:
Karneval SPCCH 

Přeji vám hezké březnové dny. Je pěkné psát tato slo-

va teď 20. února, když vykouknu z okna ven, tak se 

musím pousmát – sněhu po kotníky, vítr, předpověď 

počasí věru nelichotivá, ale co… v době, kdy toto čte-

te, je snad už lépe.

Již zase uplynuly dva měsíce, co jsem naposledy 

o nás něco psal. Co nového se za tu dobu v našem 

oddíle stalo?

Přiliv zimního počasí nás uložil k částečnému zim-

nímu spánku, schůzky sice probíhají pravidelně, ale… 

Musím se vám přiznat, že to není tak úplně moje zá-

sluha, protože teď mám volného času snad čím dál 

tím méně, ještě že máme v oddíle poctivé rovery, 

kteří na schůzky chodí pravidelně. 

Psal jsem o zimním spánku, co jsem tím vůbec 

myslel? Právě to, že se nám od začátku tohoto roku 

nepodařilo udělat žádnou víkendovou akci. Ale ne-

bojte, jen co se trochu počasí zlepší, zase začneme 

s novým elánem. Ale nespíme úplně, již začali probí-

hat táborové rady. Asi si říkáte, že je ještě do prázd-

nin dost času. Na jednu stranu máte jistě pravdu, 

ale musí se toho hodně domluvit, termín, způsob 

tábora – jestli bude stanový, putovní, kam případně 

vyrazíme, co tam budeme dělat, a mnoho dalšího. 

Dovolím si vám něco prozradit, ale musí to zůstat 

jen mezi námi, (aby se na mě ostatní starší z oddí-

lu nezlobili, že jsem něco prořekl)… letos v létě se 

s největší pravděpodobností uchýlíme k novému 

táborovému schématu. Kdy budeme týden stavět 

tábor a spravovat tábořiště, a potom se vydáme na 

putování za krásami naší přírody. Kam? No, to ještě 

nevíme, dali jsme si za úkol do příští táborové rady, 

že každý nějakou trasu cca na týden plnou zajíma-

vostí vymyslí. Potom dáme hlavy dohromady a vybe-

reme tu nejlepší.

Až budu vědět víc, jistě se s vámi o nějaké zprávy 

podělím. 

Zatím mi dovolte, abych vám za náš oddíl popřál 

krásné Velikonoce, aby se každému vydařily dle jeho 

přání. A brzy na psanou… 

Bc. Karel Březina

Zahrádkáři 
už vyhlížejí 
jaro
Třebaže je všude plno sně-

hu a nic nenasvědčuje tomu, 

že by se jaro pomalu blížilo, 

přece jen se sem tam nějaké 

nepatrné náznaky objevují. Už se všichni milovníci 

zahradničení těšíme, až se budeme moci s plným 

nasazením věnovat své zálibě. V sobotu 16. února 

2013 se ve velkém zasedacím sále radnice uskuteč-

nila naše výroční členská schůze, která byla hojně 

navštívena, jak ostatně dokládají i fotografi e naší 

členky Mgr. Anny Šnýdlové a Jany Krejčové. Schůze 

byla opravdu slavnostní, protože v  letošním roce, 

právě v únoru, oslavila naše základní organizace 

55. výročí svého založení. Nejvýznamnějším zaklá-

dajícím členem byl v roce 1958 tehdejší řídící učitel 

pan Košátko, kterého si ještě někteří pamatují ze 

školních lavic. Za mnoholeté působení zahrádkář-

ského spolku se v naší činnosti ledacos změnilo. 

Při pěstování se využívají nové poznatky a techno-

logie. Odborníky bylo vyšlechtěno množství nových 

odrůd ovoce i zeleniny, které se dnes s nemalým 

úspěchem dají pěstovat na našich zahrádkách i zde 

na Vysočině. Jen těžko by tehdy v začátcích někdo 

věřil, že se zde bude dařit například hroznovému 

vínu, meruňkám nebo broskvím. Spolek má v sou-

časnosti 96 členů a vykazuje dlouhodobě bohatou 

činnost, která je přínosem nejen pro naše členy, ale 

i pro veřejnost. Každoroční výstava Ovoce, zele-

niny medu a brambor si získala mnoho příznivců 

z řad občanů města i  ze širokého okolí. Během 

slavnostní únorové schůze byli členové též podrob-

ně seznámeni s dosaženými výsledky a plány práce 

pro letošní rok. Například chceme stále více pro-

hlubovat spolupráci s místní ZŠ – s přírodovědným 

kroužkem Otakárek. Na 3. dubna jsme připravili 

společnou akci na školní zahradě – „Ukázka řezu 

ovocných stromů“. Hostem výroční schůze zahrád-

kářů byl i starosta města Mgr. Jan Štefáček, který 

všem poděkoval za práci a popřál hodně úspěchů 

v letošní zahrádkářské sezóně. Všichni společně vě-

říme a očekáváme, že letošní rok bude určitě úrod-

nější než ten předchozí. 

Ing. Ladislav Hladík
jednatel

 Z výroční členské schůze
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PŘIBYSLAVSKÉ 
KALENDÁRIUM 
Narodili se v měsíci březnu ...

Křesadlo 2012 Vás zve…  
Dobrovolnické centrum pro region Havlíčkův Brod a Chotěboř, FOKUS Vysočina zve širokou veřejnost 

na slavnostní ocenění dobrovolníků Havlíčkobrodska, které se koná ve středu 14. března 2013 
od 16:00 v koncertním sále Základní umělecké školy v Chotěboři. 

Akce Křesadlo – cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci, se pořádá každoročně jako podě-

kování dobrovolníkům za jejich činnost v daném roce. Ani letos tomu nebude jinak, čeká nás příjemné 

slavnostní odpoledne plné hostů, pohody a především úžasné atmosféry ve chvílích strávených s lidmi, kteří 

neváhají pomáhat ostatním.

V průběhu se můžeme také těšit na vystoupení pana PhDr. Jiřího Tošnera z Národního dobrovolnického 

centra HESTIA s krátkým příspěvkem o dobrovolnictví. 

Více informací naleznete v plakátku nebo navštivte webové stránky www.fokusvysocina.cz/dobrovolnic-
tví a zvolte příslušný region.

Za dobrovolnické centrum,
Bc. Michaela Miřátská

koordinátorka dobrovolníků 

* 21. března 1886 v Přibyslavi

 Jan Bechyně
zanícený amatérský fotograf, spoluzakladatel 

Muzejního spolku v Přibyslavi

 

Zemřeli v měsíci březnu …

† 5. března 1974 v Přibyslavi

Stanislav Hutař
amatérský dokumentarista a fotograf, jeden ze spoluza-

kladatelů fotografi ckého a muzejního spolku

†  9. března 1973 v Maracay u Caracasu (Venezuela)

profesor RNDr. Jan Bechyně
věhlasný entomolog, v Čechách nedoceněný

† 10. března 1918 u Bachmače (Rusko)

akademický sochař František Němec 
akademický sochař, legionář

† 20. března 1964 v Úsobí

Bedřich Rydlo
přibyslavský učitel, zanícený loutkař, přítel Josefa Skupy 

„otce“ Spejbla a Hurvínka
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K měsíci čtenářů se také samozřejmě vztahuje opět 

amnestie na upomínky za výpůjčky nevrácené v termí-

nu a registrace pro nové čtenáře na celý rok zdarma.

Koncem ledna nás v knihovně navštívily hned dvě 

třídy žáčků z přibyslavské mateřské školy. Mladší 

děti pod vedením paní učitelky I. Homolkové za-

vítaly nejen do dětského oddělení knihovny, ale 

především navštívily v městském muzeu výstavu 

betlémů v I. patře Kurfürstova domu a nakonec se 

podívaly i do sklepení, kde se dozvěděly něco o nej-

starší historii Přibyslavska. Starší, předškolní, děti 

s paní učitelkami si přišly v prvé řadě trochu popo-

vídat o práci knihovníka a podívat se do dětského 

oddělení. Nakonec se ale také podívaly na výstavy 

v Kurfürstově domě. 

I v únoru mělo proběhnout tradiční setkání 

s maminkami z KVC Harmonie, bohužel bylo ale 

zrušeno z důvodu onemocnění. Březnová návště-

va maminek s ratolestmi je naplánována na 13. 

března dopoledne. V tento den od 16.00 do 17.00 

hodin proběhne i známá akce „Rodiče čtou dětem“. 

Srdečně tedy zvu rodiče s dětmi na společné čtení 

knih tentokrát od autorů slavících letos významné 

výročí. Seznámíme se i s ilustracemi známých kres-

lířů, kteří také slaví významné jubileum. 

A nyní bych vás ráda seznámila již s konkrétními 

březnovými akcemi. Po celý měsíc se můžete tedy 

těšit na amnestii, registraci zdarma a na vyhlášení 

dětského Čtenáře roku do 15 let – vítěz bude znám 

27. března a může se samozřejmě těšit na drobné 

dárky. Speciálně pro dětské čtenáře je také připra-

vena soutěž „Honba za pokladem“. Je určena pro 

jednotlivce, každý bude tedy soutěžit sám za sebe. 

Jde o vyluštění dvanácti úkolů, z kterých se sestaví 

správné znění tajenky. Úkolem je vždy zjistit správ-

nou odpověď na otázku, která se týká nějakého 

literárního díla. Ke každé otázce je nápověda, kde 

je možno odpověď nalézt, v které knize, či kapitole. 

Soutěž je rozdělena dle věku – jiné úkoly budou mít 

děti z prvního stupně ZŠ a jiné z druhého stupně. 

Správně vyluštěné tajenky budou poté zařazeny do 

slosování a na vítěze čekají zajímavé ceny. Věřím, 

že děti budou správné odpovědi v knihách hledat 

poctivě, a tím se tak seznámí s novými knižními 

hrdiny a některou z těchto knih si rády půjčí poz-

ději i domů. Samozřejmě si můžou stejně jako 

i v jiných měsících hrát v dětském oddělení a vy-

půjčit si i deskové hry nebo něco namalovat. Pro 

dětské čtenáře je také připravena na každé úterní 

odpoledne v měsíci tombola – pokud si vypůjčí ně-

jaké knihy, mohou si vylosovat své šťastné písmeno 

(samohlásku), a tak získat něco na zub. Odměna 

čeká také na vylosovaného šťastlivce, který správně 

vyplní „Pirátský kvíz“.

Velmi se těšíme i na děti z místní družiny, které 

k nám zavítají po čtyři čtvrtky – konkrétně 7., 14. 

a 21. března a 4. dubna. Připraveny pro ně máme 

nejen deskové hry, ale i zábavné kvízy, čtení, malo-

vání, vyrábění apod. 

Samozřejmě myslíme i na naše dospělé příznivce 

a i pro ně jsou v březnu připraveny zajímavé věci. 

V prvé řadě jde o besedu s paní Šárkou Novou, 

která se bude konat 20. března od 17.00 hodin 

v knihovně. Paní Nová je výživová poradkyně a při-

praví pro nás „Jarní přednášku“ o jarním stravování, 

očistě, případně detoxikaci organismu. Přednáška 

bude diskusní a paní Nová uvítá dotazy, které ráda 

zodpoví. 

Na středu 27. března v 16.00 hod. je poté připra-

vena ukázka práce s elektronickou čtečkou knih. 

Ukážeme si, jak se s ní dá pracovat, jak je možné 

do ní knihy v elektronické podobě vkládat a něco 

si z ní samozřejmě přečteme. Čtečka poté bude zá-

jemcům o zapůjčení k dispozici. 

Jak bylo již zmiňováno v posledním čísle občas-

níku, po celý měsíc můžete také v knihovně vidět 

obrázky dětí na pirátské téma, dozvíte se různé za-

jímavosti o knihách a pobavit se také budete moci 

u knižních anekdot a různých citátů o knihách. 

Na závěr jako vždy zmíním několik knižních no-

vinek:

Těšit se můžete na detektivku od Monse  Kal-

lentofta „Podzimní vražda“ (od tohoto autora si 

u nás již můžete přečíst knihy „Letní smrt“ a „Zimní 

oběť“), dalšími detektivkami jsou poté „Smrtící zro-

zení“ od J. D. Robb, „Vražedná čísla“ od Johna Ver-

dona, „Partitura smrti“ od Jana Segherse či „Muž 

s unavenýma očima“, jejímž autorem je Martin 

Goff a. 

Dalšími zajímavými tituly jsou „Návrat starého 

varana“ od Michala Ajvaze, „Hra o manželství“ od 

Jeff rey Eugenidese, „Prostopášník“ od Liz Carlyle-

ové, fejetony od Petra Koudelky s názvem „Ani se 

neptejte!“ nebo „Tichošlap“ od Sylvy Lauerové.  

A mnoho dalších! 

Těšíme se na Vaši hojnou účast nejen na březno-

vých akcích a samozřejmě i na „běžnou“ návštěvu 

knihovny. Věříme, že si z nabídky akcí kulturního 

zařízení vyberete. Protože připravujeme v kulturní 

doně soutěž v karaoke – Jarní slavík 2013, promí-

tání fi lmu a koncertu v rámci fi lmového klubu nebo 

loutkovou pohádku O Smolíčkovi. Koncem měsíce 

března bude zahájen i předprodej na Divadelní 

pouť, která bude nedílnou součástí divadelní hry 

Prodaná láska. Na realizaci se podílejí všechny 

divadelní soubory.

Markéta Gögeová
 knihovnice

Již v minulém čísle Přibyslavského občasníku jsme lehce „nakousli“ téma 

Březen – měsíc čtenářů. Jedná se o celorepublikovou akci, ke které se naše 

knihovna, stejně jako v minulých letech, opět připojuje. Po celý měsíc se mů-

žete těšit na různorodé akce, kdy si jistě každý vybere tu svou. Proto jste 

všichni zváni a velmi se na vás těšíme. 

Čistá Vysočina 2013 
– zapojte se do úklidu 
okolí silnic na Vysočině
V letošním roce se opět můžete zapojit do 5. roč-

níku jarního úklidu v kraji. Hlavní pozornost je ur-

čena okolí silnic. V loňském roce se do akce zapo-

jilo 17 tisíc účastníků a bylo sesbíráno přes 90 tun 

odpadků. „Akce probíhá v celém kraji a tradičně se 
do ní zapojují obce, neziskové organizace, školy 
ale i jednotlivci. V loňském roce se přidalo i více 
menších obcí, které zajišťují úklid u silnic ve svém 
katastru,“ říká Martin Hyský, radní pro oblast regi-

onálního rozvoje. Aktivita Čistá Vysočina probíhá 

v souvislosti s Mezinárodním dnem Země, kterým 

je 22. duben.

Průběh akce:
Přihlášení probíhá•  od 1. 2. do 15. 3. 2013 pro-

střednictvím elektronického formuláře na webo-

vých stránkách Kraje Vysočina – www.kr-vysoci-

na.cz/cistavysocina.

Úklid probíhá v termínu od • 12. 4. do 22. 4. 
2013.

Zájemce vyplní krátký elektronický dotazník, díky • 
kterému budeme schopni zajistit dobrou organi-

zaci celé akce.

Registrovaní účastníci obdrží • zdarma pytle na 
odpadky (žluté na plasty a modré na ostatní ko-

munální odpad). Odpadky se třídí a nechávají se 

v zavázaných pytlích vedle komunikací.

Svoz•  sebraného odpadu u silnic I., II. a III. třídy 

mimo obec zajistí Krajská správa a údržba silnic 

Kraje Vysočina.

V případě úklidu u místních komunikací, bu-• 
dou poskytnuty pouze pytle. Zajištění odvozu 
odpadků je třeba řešit ve spolupráci s obcí. 
Sběr a svoz odpadu z ostatních ploch je nutné • 
konzultovat s jejich vlastníkem.
Akce nenahrazuje svoz domácího velkoobje-• 
mového odpadu! 

Více informací: 

I. Hájková, Odbor regionálního rozvoje KrÚ Kraje 

Vysočina, telefon: 564 602 534, 724 650 145, 

e-mail: hajkova.ivona@kr-vysocina.cz. 

P. Holý, Odbor regionálního rozvoje KrÚ Kraje 

Vysočina, telefon: 564 602 538, 

e-mail: holy.p@kr-vysocina.cz.

Přivítáme zpětnou odezvu o vašem zapojení do 

akce formou fotografi í nebo článků.

Děkujeme všem, kteří se k nám připojí a pomohou 

ke zlepšení prostředí, ve kterém společně žijeme. 

Jarmila Málková
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Obětí domácího násilí jsou většinou ženy. Člověk, kterému 
jeho blízcí ubližují, ať se již jedná o psychické nebo fyzic-
ké násilí, by měl co nejdříve oznámit případ policistům. 
Mnohdy oběť domácího násilí otálí s oznámením útoků. 
V těchto případech by měli oběť podpořit přátelé nebo 
příbuzní a zároveň jí napadání pomoci oznámit na policii.

Útoky násilníka se většinou časem zintenzivňují. Chová-
ní agresora může začít v zamezování oběti ve styku s přá-
teli a s rodinou, vulgárními nadávkami a ponižováním, až 
dospěje k prvním fyzickým útokům, které obvykle začínají 
fackami či ranami pěstí. Ty ale mohou velmi rychle vystřídat 
i útoky se zbraní, nejčastěji nožem. Problém je třeba začít 
řešit včas a nenechat jej přerůst v závažnější zločiny. Je také 
třeba, aby okolí nebylo k jednání agresora lhostejné. Oběti 
mohou pomoci také sousedé nebo kolegové v práci. Vždy 
je nejdůležitější, aby oběť nezůstala na problém sama.

Poté, co je policii násilí na oběti oznámeno, na místo 
okamžitě vyjíždějí policisté. Zabrání útočníkovi v dalším 
napadání oběti a zajistí pro ni lékařské ošetření. Policisté 
provedou šetření a zjistí všechny nezbytné skutečnosti. 
V odůvodněných případech, obecně pokud se pachatel 
dopustí závažného jednání, policisté ho zadrží a umístí do 
policejní cely. Pokud je útočník pod vlivem alkoholu a vznik-
ne podezření, že bude ve svém jednání pokračovat, policisté 
ho zajistí a převezou na protialkoholní záchytnou stanici. 
V obou případech by se ale mohl útočník v poměrně krát-
ké době vrátit zpět za obětí. Policisté mají ale velmi účinné 
oprávnění a to útočníka na deset dní vykázat ze společného 
obydlí a okamžitě mu tak zamezit přiblížit se k ohrožené oso-
bě, což je pro ni po napadení to nejpodstatnější. Tato doba 
je optimální na to, aby si oběť zvážila další postup, vyřešila 
nejdůležitější záležitosti nebo např. kontaktovala a požádala 
o radu odborníky. Obrátit se může například na intervenční 
centrum, které sídlí v Jihlavě, bližší informace lze nalézt na 
internetových stránkách. Oběti domácího násilí zde mohou 
vystupovat anonymně a poskytovaná služba je bezplatná. 

Vykázání je velmi dobrý způsob, jak ihned pomoci ohro-
žené osobě. O vykázání útočníka rozhodne policista 
s ohledem na předcházející útoky agresora a lze-li dů-
vodně předpokládat, že se dopustí nebezpečného útoku 
proti životu, zdraví anebo svobodě nebo zvlášť závažného 
útoku proti lidské důstojnosti. Policista je oprávněn vykázat 
násilníka z bytu nebo domu společně obývaného s útokem 
ohroženou osobou, jakož i z bezprostředního okolí společ-
ného obydlí a to i v jeho nepřítomnosti. Vykázání trvá po 
dobu deseti dnů. Tuto dobu nelze zkrátit ani se souhlasem 
ohrožené osoby, lze ji ale prodloužit. Vykázaný násilník je 
povinen opustit neprodleně prostor vymezený policistou, 
zdržet se vstupu do tohoto prostoru, zdržet se styku nebo 
navazování kontaktu s ohroženou osobou a vydat policis-
tovi všechny klíče od společného obydlí.

Vykázaná osoba má právo vzít si ze společného obydlí 
věci sloužící její osobní potřebě, osobní cennosti a osobní 
doklady a věci nezbytné pro její podnikání nebo pro výkon 
povolání; právo lze uplatnit jedenkrát a pouze v přítom-
nosti policisty. Policista poskytne vykázané osobě informa-
ce o možnostech jejího dalšího ubytování a v souvislosti 
s tím nezbytnou součinnost.

Ohrožená osoba má možnost využít psychologických, so-
ciálních nebo jiných služeb v oblasti pomoci obětem násilí.

Důležité kontakty:

instituce telefonní kontakt e-mail
Policie ČR 158
DONA linka 2 51 51 13 13 dona.linka@

bkb.cz
Bílý kruh bezpečí 606 631 551 bkb.jihlava@

bkb.cz
Intervenční 
centrum Jihlava

567 215 532, 606 520 
546

ic.vysocina@
volny.cz

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

Šetření 
Životní podmínky 
2013
HAVLÍČKOBRODSKO: Rady a informace o šetření 
Českého statistického úřadu. 

V době od soboty 23. února do neděle 12. května 
se uskuteční celorepublikové šetření s názvem Životní 
podmínky 2013 organizované Českým statistickým 
úřadem. Jedná se o výběrové šetření o životních 
podmínkách českých domácností. Proběhne ve 
více než deseti tisících domácnostech na území 
celé České republiky. V Kraji Vysočina bude v rámci 
šetření navštíveno 509 domácností. Smyslem tohoto 
zjišťování je zejména získávat dlouhodobě srovnatelné 
údaje o sociální a ekonomické situaci. 

Na Havlíčkobrodsku se šetření Životní podmín-
ky 2013 uskuteční v těchto městech a obcích: 

Havlíčkův Brod, Golčův Jeníkov, Herálec, Krátká 
Ves, Květinov, Ledeč nad Sázavou, Pohled, Přiby-
slav, Světlá nad Sázavou a Úsobí.

Šetření se uskuteční dvěma způsoby. Část domác-
ností bude navštívena tazateli, kteří údaje budou zapi-
sovat do dotazníků, ve druhé části domácností budou 
údaje zapisovány přímo do elektronického dotazníku. 
Příslušné formuláře přinesou osobně občanům pří-
mo do jejich domovů speciálně vyškolení tazatelé. 
Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat 
průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je 
ve spojení s občanským průkazem opravňují k prove-
dení šetření Životní podmínky 2013 nebo průkazem 
zaměstnance Českého statistického úřadu. Pokud 
budou mít občané jakékoli pochybnosti, mohou si 
informace ověřit u pověřeného pracovníka Českého 
statistického úřadu na telefonním čísle 568 840 176 
nebo 731 622 004.

V minulosti zaznamenali policisté již řadu případů, 
kdy se pachatelé podvodně vydávali za pracovníky 
různých organizací, úřadů či služeb nebo zástupce 
pořádaných akcí a okradli zejména seniory. Šetření 
Životní podmínky 2013 by tak mohli využít pachate-
lé k páchání protiprávního jednání zejména tím, že 
se budou podvodně vydávat za tazatele provádějící 

Domácí násilí dané šetření. Chtěli bychom proto varovat zejména 
starší občany. V žádném případě není nutné tazatele, 
který dotazník přinese, zvát do bytu. Pachatelé, kteří 
se při páchání trestné činnosti zaměřují na seniory, se 
pod různými záminkami snaží dostat do jejich domo-
vů, kde poté v nestřeženém okamžiku místnosti pro-
hledají a odcizí i desetitisícové částky. Jedná se o muže 
či ženy působící elegantním dojmem s příjemným 
vystupováním, které nijak nebudí dojem, že se jedná 
o podvodníka. Ve vymýšlení lží jsou pachatelé velmi 
vynalézaví a využívají jakékoli možnosti přesvědčit 
osobu, aby je do domu pustila. Šetření Českého statis-
tického úřadu by mohlo být pro pachatele záminkou, 
jak seniora přesvědčit, aby ho do domu pozval. Proto 
by chtěli policisté zejména starší občany vyzvat k obe-
zřetnosti. V případě příchodu člověka, který vystupuje 
jako pracovník různých organizací, úřadů či služeb, 
by si měli nechat předložit průkaz nebo zavolat na 
úřad nebo instituci, na kterou se osoba odvolává. Po 
dobu ověřování údajů je nutné, aby neznámá osoba 
zůstala v každém případě před bytem a nedostala se 
do jeho vnitřních prostor. Předloženému průkazu je 
nutné věnovat patřičnou pozornost, zda se skuteč-
ně jedná o speciální průkaz a není to ze strany ne-
známé osoby jen nějaká náhodně vybraná kartička. 
Dále je nutné zmínit, aby lidé neplatili v souvislosti 
s prováděným šetřením žádné fi nanční částky. Mohli 
by se totiž objevit i podvodníci, kteří budou požadovat 
v souvislosti s předáním dotazníků vyplacení fi nanč-
ní hotovosti nebo blíže nespecifi kovaného poplatku. 
Nejdůležitějším a nejúčinnějším opatřením ale je, 
v žádném případě neznámé osoby nezvat do svých 
domovů. Více informací o šetření Životní podmínky 
2013 lze nalézt na níže uvedeném odkazu:

http://www.czso.cz/xj/redakce.nsf/i/vyberove_
setreni_prijmu_a_zivotnich_podminek_domacnosti_eu_
silc
 

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

Centrum pro zdravotně 
postižené kraje Vysočina 
– pracoviště Havlíčkův 
Brod informuje
Centrum pro zdravotně postižené poskytuje soci-
ální poradenství pro osoby se zdravotním postiže-
ním, seniorům, rodičům dětí/dítěte (se zdravotním 
postižením). Součástí odborného poradenství je 
půjčovna kompenzačních pomůcek.

Poskytujeme informace o jiných neziskových or-
ganizacích, svazích a klubech, které sdružují lidi se 
zdravotním postižením. Informujeme o aktivitách 
CZP kraje Vysočina. Pořádáme výstavy kompen-
začních pomůcek, prezentujeme a propagujeme 
CZP kraje Vysočina.

Pomáháme s vyplněním různých tiskopisů, do-
provázíme klienty na úřady. Jednáme v zájmu uži-
vatele – objednáme klienta na úřad, k lékaři, zpro-
středkujeme mu opravu kompenzační pomůcky.

Informujeme o dávkách, příspěvcích, výhodách 
a slevách (slevy na telefon, plyn, elektřinu), na které 

mají právo lidi se zdravotním postižením. Poskytu-
jeme informace o kompenzačních pomůckách. 
Zapůjčujeme kompenzační pomůcky. Zapůjčujeme 
invalidní vozíky, nástavce na WC, toaletní křesla, 
židličky do sprchy, různé typy chodítek, sedačku do 
vany ad. Cena za zapůjčení pomůcky se pohybuje 
v rozmezí 3–5 Kč za den podle pořizovací ceny po-
můcky.

Prodáváme drobné kompenzační pomůcky pro 
lidi se sluchovým postižením. V naší nabídce jsou 
baterie do sluchadel, hadičky, ušní tvarovky do slu-
chadel, tablety na čištění tvarovky, čisticí štětečky. 
Zapůjčujeme zdarma tiskoviny pro lidi se zdravot-
ním postižením (Vozka, Vozíčkář, Skok do reality 
ad.). V případě zájmu o naše služby či poskytnutí 
více informací nás kontaktujte.

Kontakt: Centrum pro zdravotně postižené 
kraje Vysočina – pracoviště Havlíčkův Brod, ve-
doucí CZP – Bc. Alena Škarková, Dobrovského 
2915, 580 01, Havlíčkův Brod, tel.: 569 427 614, 
E-mail: czphbrod@volny.cz, 
www.zdravotnepostizeni-vysocina.cz

Bc.Alena Škarková  
vedoucí CZP Havlíčkův Brod
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NAJDE SE …?
HLEDÁM POZEMEK o velikosti 0,5 hektaru a větší 
ke koupi nebo dlouhodobému pronájmu s možností 
pozdějšího odkoupení. Měl by se nacházet v blízkosti 
Přibyslavi nebo okolních vesnic a nemusí to být ta 
nejlepší zemědělská půda, právě naopak: hledám co 
nejlevnější nevyužívaný pozemek, ať už to je vytěžený 
les, zamokřené nebo kamenité pole, dosluhující 
ovocný sad, zarostlá louka, bývalý lom nebo skládka, 
rumiště, mokřad nebo cokoliv jiného. Samozřejmě 
se ale nebudu bránit ani nabídkám těch nejlepších 
pozemků za rozumnou cenu.

PROČ?
Protože se mi stále víc líbí ono známé úsloví: „Mysli 
globálně, jednej lokálně.“ A chtěl bych tedy přispět, 
alespoň malým dílem k tomu, co si myslím, že má smysl 
– nechat příští generaci i něco jiného než asfaltové 
silnice a betonové továrny. Tím něčím smysluplným 
mám na mysli kousek přírody, který umožní přežít 
několika desítkám druhů rostlin i živočichů a který 
bude dostupný krátkou procházkou komukoliv, kdo 
zatouží po pár doušcích čerstvého vzduchu.

JAK?
Ze smrkové monokultury (většiny našich lesních 
porostů) bych udělal mnohodruhový les, na 
zamokřeném poli vybudoval jezírko, ovocnému sadu 
bych dodal pestrost různými jedlými druhy stromů, 
keřů a bylin atd. Níže uvádím 3 příklady toho, jak se 
dá zužitkovat i malý kousek pozemku tak, aby z něj byl 
užitek pro co možná nejširší okruh lidí, zvířat i rostlin:

RŮŽENIN LOM
Pozemkový spolek Hády se zasadil o jedinečnou 
revitalizaci bývalého vápencového lomu, kde bylo 
zabráněno klasické zavážce a mohla tak vzniknout 
cenná lokalita s výskytem mnoha vzácných 
teplomilných druhů rostlin. Každoročně se podílím na 
výsadbě stromů v okolí lomu a úklidu odpadků přímo 
v něm. Pro malebnost vodních jezírek a snadnou 
dostupnost z města si jej oblíbila spousta Brňanů. 
(Brno-Líšeň, Jihomoravský kraj)
www.pshhady.cz

VĚTROLAM
Soukromá iniciativa jihočeského vlastníka kousku 
zamokřeného pole, který se rozhodl na necelých 2 
hektarech vybudovat dvě jezírka a vysadit pestrou 
směsici několika stovek stromů a keřů, aby tak 
umožnil přírodě alespoň částečný návrat do blízkosti 
svého bydliště.
(Trhové Sviny, Jihočeský kraj) www.jhvetrolam.wz.cz

Předem děkuji za nabídky nebo tipy, nápady 
i informace!
Lukáš Sejkora
Adresa: Hesovská 185, Přibyslav   

telefon: 736 408 066; e-mail: lukas.sejkora@email.cz;  
web: www.lukassejkora.com

STROMY A MY
Občanské sdružení, jehož jsem členem, se snaží 
vdechnout nový život starému meruňkovému sadu u 
Brna, zejména výsadbou širokého spektra ovocných 
stromů a keřů a také nepotlačováním přirozeného 
výskytu lokálních planých druhů rostlin a živočichů. 
(Želešice, Jihomoravský kraj) www.stromyamy.org

Ještě k novoročnímu úvodníku starosty 
města. Je to pořád stejné – sebe pochvá-
lím, jiné pohaním
Pozorný čtenář pravidelných úvodníků starosty měs-
ta v Přibyslavském občasníku si již zvykl, že autor, 
Jan Štefáček, sobě vyhrazenou rubriku proměnil 
v opis vlastního diáře, v jakési hlášení, kde uplynulý 
měsíc byl, komu blahopřál a koho pozdravil, méně již 
v informaci o tom, jak řeší zásadní problémy „svého“ 
města a případně čelí svým průšvihům, o nichž bohatě 
referují celostátní nebo regionální média.

Proto překvapilo, že starosta svůj novoročně gratu-
lační sloupek v letošním 1. čísle Přibyslavského občas-
níku proměnil v útok na místní sdružení ODS, vítěze 
posledních voleb, a opět, po několikáte již, bývalý uči-
tel veřejně vytahal za uši troufalého „žáčka“, bývalého 
ředitele místní školy, dnes člena rady města a v nedáv-
ných regionálních volbách ofi ciálního kandidáta ODS 
na hejtmana Kraje Vysočina – Otu Bence.

Starosta prý předpokládal, že příchodem ODS do za-
stupitelstva (což tam dříve zastoupena nebyla?), strany, 
jejímž volebním lídrem ve městě dlouho byl, „nastane 
něco, co povede k lepšímu rozvoji města“. A prý se hoř-
ce zklamal... S trefným sarkasmem v únorovém vydání 
Občasníku Martin Kamarád připomenul, jak dlouho 
a úporně se Jan Štefáček „zuby nehty” bránil podílu 
vítězné ODS na vedení města. Vzpomeňme, že přitom 
nehledal shodu v programech, ale na podmiňující místo 
kladl personální obsazení hlavní kanceláře na radnici.

„Přiznejme si, že se tyto šťouchance stávají zbytečnou 
překážkou při hledání řešení třeba i závažných problé-
mů. Myslím si, že právě tento přístup pana starosty ně-
kdy napomáhá k onomu zhoršení atmosféry jednání za-
stupitelstva, které mu vadí,“ komentuje starostův výpad 
proti ODS, a osobně proti Otu Bencovi, místostarosta 
města. Útok nazývá velmi mírně – šťouchanci; na jazyk 
se dere jadrnější a přesnější pojmenování zjevné zákeř-
nosti. První muž města zřejmě citlivě vnímá úpadek své 
dřívější dobré pověsti mezi občany. Pokud zvítězí praxe 
přímé volby starostů měst a obcí po vzoru letošní pre-
zidentské volby (tak tomu je u našich sousedů v Polsku 
a na Slovensku), pak měřeno Štefáčkovými preferen-
cemi v posledních volbách post starosty už neobhájí. 
V předvečer posledních voleb bubnoval, že na radni-
ci – s drobnou výjimkou – pracuje pouze on, zatímco 
jiní mají ruce v kapsách, a dokonce nevyužívají (nebo 
nezneužívají?) aktuální přítomnost své strany na Hra-
dě a ve Strakovce. S odstupem času se zdálo, že dělná 
spolupráce v zájmu města zvítězila. Ale kdepak, občané 
mají znovu vědět, kdo tady poctivě „fárá“ a kdo jenom 
dřepí za radničním bukem. Samochvála smrdí. Když 
je navíc doplněna poukazováním na údajné nicnedě-
lání nejbližších kolegů v obecní samosprávě, ba přímo 
v radě, máme před sebou obraz charakteru. Ivo Havlík

1. ro ník p ibyslavského dvanáctiboje JUNIOR

zveme vás na 2. disciplinu

MÍ OVÝ VÍCEBOJ
Kdy: ned le 10. 3. 2013 10 x hod na koš (basketbal)

10 x kop (dívky hod) na branku (fotbal)

10 x st elba na branku (florbal)

od 12:45 hod. prezentace

ve 13:00 hod. start

Kde: Sportovní hala P ibyslav Sportovní obuv s sebou!

Startovné 10 K bližší informace na tel.: 732 40 18 36

T šíme se na vás!
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PŘIBYSLAVSKÝ 
DVANÁCTIBOJ 
2013 – KUŽELKY
V neděli 10. února se uskutečnila v Restauraci 
U Pily ve Velké Losenici první disciplína letošního 
dvanáctiboje – kuželky. Této disciplíny se zúčastnilo 
celkem 34 soutěžících, kteří strávili v Losenici 
příjemné nedělní dopoledne. Nejlepšího výkonu – 
89 bodů – dosáhl tentokrát Jarda Vábek.

Vzhledem k nepříznivým sněhovým podmínkám jsme 
se rozhodli uspořádat jako již poněkolikáté místo běžek 
náhradní disciplínu – míčový víceboj – hody na koš, 
střelba do terče umístěného ve fotbalové brance (ženy 
hody na terč), střelba na fl orbalovou branku. V každé 
z těchto disciplín má soutěžící 10 pokusů. Celkový 
výsledek je dán součtem úspěšných pokusů. Míčový 
víceboj se v případě nedostatku sněhu uskuteční v neděli 
10. března 2013 od 9:00 ve sportovní hale. 

Ing. Josef Moštěk

PŘIBYSLAVSKÝ 
DVANÁCTIBOJ 
– JUNIOR – BRUSLENÍ
Dne 17. 2. 2013 se na rybníku Pumprtajch konala 
první disciplína Přibyslavského dvyanáctiboje – 
JUNIOR, který je určen mládeži ve věku do 15 let. 
Této disciplíny – bruslení – se účastnilo celkem 14 
závodníků, kteří absolvovali dva okruhy v celkové 
délce cca 200 m. Závod proběhl díky ukázněnosti 
závodníků a také díky organizátorům ve svižném 
rychlém tempu. Nejlepších časů dosáhli v kategorii 
dívek Nela Čeloudová 33,34 sekund a v kategorii 
chlapců Jakub Kasal 30,22 sekund.

Děkujeme závodníků za účast a přítomným 
divákům, hlavně rodičům soutěžících, za výbornou 
atmosféru, kterou dětem při závodě vytvořili. Těšíme 
se na vás při další disciplíně, kterou bude MÍČOVÝ 
VÍCEBOJ ve sportovní hale v Přibyslavi dne 10. března 
2013 ve 12:45 hod. 

Ing. Josef MoštěkPŘIBYSLAVSKÝ 
DVANÁCTIBOJ 2013  
KUŽELKY – VÝSLEDKY
MUŽI
příjmení jméno součet 

hodů

body pořadí

Vábek st. Jaroslav 89 100,00 1

Vykoukal Ladislav 84 94,38 2

Zídek František 82 92,13 3

Loužecký st. Petr 77 86,52 4

Šubrt Petr 69 77,53 5

Kasal Roman 69 77,53 6

Moštěk Josef 68 76,40 7

Moštěk Jan 65 73,03 8

Dolák Vladimír 64 71,91 9

Kubát Jiří 64 71,91 10

Zach Vladimír 62 69,66 11

Plachta Marek 62 69,66 12

Loužecký 
ml.. 

Petr 58 65,17 13

Kvarda František 57 64,04 14

Kasal Matěj 57 64,04 15

Matějka Zdeněk 54 60,67 16

Loužecký Filip 54 60,67 17

Sedlák Tomáš 53 59,55 18

Háněl Tomáš 52 58,43 19

Matějka Luboš 43 48,31 20

Henzl Pavel 43 48,31 21

Loužecký Richard 24 26,97 22

ŽENY
příjmení jméno součet 

hodů

body pořadí

Šubrtová Eliška 78 100,00 1

Lazárková Veronika 77 98,72 2

Loužecká Kristina 74 94,87 3

Kvardová Markéta 72 92,31 4

Habichová Žaneta 67 85,90 5

Mošťková Miroslava 63 80,77 6

Tresová Alena 63 80,77 7

Loužecká Veronika 59 75,64 8

Filová Lucie 52 66,67 9

Šubrtová Lucie 50 64,10 10

Sedláková Lenka 45 57,69 11

Seemannová Jitka 33 42,31 12

DVOJICE
příjmení body pořadí

Loužecký st. 
P., Loužecká 
K.

181,39 1

Zach, 
Lazárková

168,38 2

Mošťkovi 157,17 3

Kvardovi 156,39 4

Šubrtovi 141,63 5

Dívky mladší
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Čas
1. Kasalová Apolena 2002 36,38 s
2. Čeloudová Pavla 2002 37,00 s

3. Loužecká Terezie 2003 44,75 s
4. Fikarová Anna 2002 45,32 s
5. Loužecká Viktorie 2003 45,50 s
6. Stehlíková Natálie 2002 45,57 s
Dívky starší
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Čas
1. Čeloudová Nela 2000 33,34 s
2. Fikarová Kateřina 1999 39,82 s
3. Havlíčková Marta 2001 44,60 s
Chlapci mladší
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Čas
1. Loužecký Filip 2003 37,13 s
2. Havlíček Marek 2004 1:01,00 s
Chlapci starší
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Čas
1. Kasal Jakub 1998 30,22 s
2. Loužecký Richard 2001 36,91 s
3. Kasal Prokop 2001 39,81 s

PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 
– JUNIOR – BRUSLENÍ 

Sezóna pomalu vrcholí. Přinášíme 
vám informace, jak se dařilo našim 

mládežnickým družstvům na fl orbalové palubovce 
v posledním měsíci.

Přípravky                                                                                                                                  
Nejmladší kategorie (děti do 9 let věku) absolvovala 
již druhý neligový turnaj dne 26. ledna 2013 ve Vel-
ké Losenici. Zúčastnila se jej družstva ze Žďáru nad 
Sázavou, Okříšek, Bystřice nad Pernštejnem, V. Lose-
nice, Pelhřimova, Kněžic a samozřejmě z Přibyslavi. 

Florbal 2012/2013

Našim nejmenším se tentokrát tolik nedařilo. V kon-
kurenci šesti týmů obsadili páté místo. Ale již brzy, dne 
3. března, budou mít šanci na lepší výsledek. V Okříš-
kách, po vzoru Velké Losenice, se rozhodli uskutečnit 
další neligový turnaj pro benjamínky fl orbalu. A tak se 
můžeme těšit na další sportovní klání.

Kategorie elevů 
Nejmladší fl orbalisté, kteří se účastní ligových turnajů 
(ročníky narození 2002 a 2003), absolvovali další  
turnaj Ligy Vysočiny dne 17. 2. 2013 ve sportovní 
hale v Pelhřimově. Po minulém slabším výsledku 
opět elevové zazářili a předvedli velmi dobré 
výkony. V základní skupině se střetli s Kněžicemi 0:6, 
Pelhřimovem 1:3, Jihlavou 2:1 a Havlíčkovým Brodem 
5:4. Ze třetího místa postoupili do skupiny D, kde 
porazili jihlavské áčko 5:2, béčko 6:1, brodské béčko 
2:1 a pouze s brodským áčkem těsně prohráli 1:2. 
Celkově tak ve skupině obsadili velmi pěkné druhé 
místo. Za výborný kolektivní výkon byli po turnaji 
pochváleni trenérem. Příští turnaj se koná dne 16. 3. 
2013 opět v Pelhřimově.

Mladší žáci 
V kategorii  mladších žáků jsme již podruhé v této 
sezóně pořádali domácí turnaj v naší přibyslavské 
hale. Chtěli jsme v domácím prostředí za podpory 
rodičů a fanoušků fl orbalu sáhnou po metě nejvyšší. 
Bohužel marodka a lyžařský výcvik na horách byly 
proti nám. Oslabený tým se přesto postavil k boji 
o co nejlepší výsledky. Opět do Přibyslavi přijela velká 
konkurence z okolních měst. Mlži začali s velkou chutí, 
porazili žďárské béčko 5:2, Bystřici 5:1, těsně podlehli 
Jihlavě 4:5, dále pak přehráli Jemnici 5:3 a v posledním 
zápase si o druhé místo v tabulce zahráli se žďárským 
áčkem. Zápas hrála obě mužstva s vysokým nasazením 
a v hale se přehlušovali přibyslavští a žďárští fanoušci. 
Musím přiznat, že chvílemi bylo více slyšet pokřiky 
žďárských diváků, kterých pravidelně jezdí na turnaje 
povzbuzovat nejvíce. Do poslední chvíle se bojovalo. 
Našim k pomyslné druhé příčce stačilo dokonce 
i prohrát o jeden gól. Těsně před koncem zápasu 
jsme opravdu prohrávali 2:3. Kluci chtěli za každou 
cenu zápas otočit, ale branka soupeře byla jako 
začarovaná. A tak jak se říká, nedáš, dostaneš. Když 
se rozvlnila síť v naší bráně, propukl obrovský jásot 
soupeře. V posledních několika vteřinách se již skóre 
neměnilo. Nakonec na nás tak zbylo až třetí místo. 
I přesto patří poděkování všem za houževnatý týmový 
výkon i v oslabené sestavě. V březnu nás čeká další 
turnaj dne 10 .3. 2013 v Pelhřimově. 

 Z přípravného turnaje ve Velké Losenici

 Mladší žáci – domácí turnaj

Pokračování na další straně

soupeři celkem rychle podařilo zlomit naši snahu 
o kombinační hru a celkem jednoznačně zvítězil 8:2. 
V druhém zápase byl náš tým na hřišti viditelně lepším. 
Bohužel řada laciných gólů, dílem nedůsledné obrany 
a částečně nekoncentrovanosti brankáře vzdalovala 
náš tým od vytouženého vítězství.  Posledních 
5 minut zápasu se starší žáci vzepjali ke zteči. Dvě 
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Fotbal 2013

JARO  2013 A-ČKO
 

JARO  2013 B-ČKO
DATUM DEN KDE ZAČÁTEK KDO SKUPINA ODJEZD 

z Přibyslavi
 

DATUM DEN KDE ZAČÁTEK KDO SKUPINA ODJEZD 
z Přibyslavi

24.3.2013 neděle doma 15:00 HERÁLEC A   31.3.2013 neděle doma 15:00 ŠLAPÁNOV   

31.3.2013 neděle venku 15:00 BUDIŠOV A 12:30  6.4.2013 sobota venku 15:00 LIPNICE  13:30

7.4.2013 neděl doma 15:30 ŽDÁR B A  14.4.2013  neděle doma 15:30 STARÉ RANSKO  

14.4.2013 neděle venku 15:30 VELKÉ 
MEZIŘÍČÍ B                                                                                                                

A 13:30

 

20.4.2013 sobota venku 15:30 LÍPA B  14:00

21.4.2013 neděle doma 16:00 ŠTĚPÁNOV A  28.4.2013 neděle doma 16:00 SVĚTLÁ B  

28.4.2013 neděle venku 16:00 STONAŘOV A 14:00
 

4.5.2013 sobota venku 16:00 MÍROVKA  14:30

5.5.2013 neděle doma 16:30 KŘOVÍ A  11.5.2013 sobota venku 16:30 LEDEČ  14:00

12.5.2013 neděle doma 16:30 TŘEBÍČ B A  19.5.2013 neděle doma 16:30 ROZSOCHATEC  

19.5.2013 neděle venku 16:30 KOUTY A 14:30  26.5.2013 neděle venku 16:30 GOLČ. JENÍKOV  15:00

26.5.2013 neděle doma 16:30 VRCHOVINA 
B

A

 

2.6.2013 neděle doma 16:30 JEŘIŠNO  

1.6.2013 sobota venku 16:30 RANTÍŘOV A 14:30  8.6.2013 sobota venku 16:30 CHOTĚBOŘ B  15:15

9.6.2013 neděle doma 16:30 RAPOTICE A  16.6.2013 neděle doma 16:30 ŽDÍREC B  

16.6.2013 neděle venku 16:30 ŽELETAVA A 14:30   23.6.2013 sobota venku 16:30 DLOUHÁ VES  15:30

 
                

JARO 2013 ŽÁCI  JARO 2013 DOROST
DATUM DEN KDE ZAČÁTEK KDO SKUPINA ODJEZD 

z Přibyslavi
 

DATUM DEN KDE ZAČÁTEK KDO SKUPINA ODJEZD 
z Přibyslavi

14.4.2013 neděle venku 9:00 BUDIŠOV  7:00  23.3.2013 sobota venku 15:00 TŘEŠT D 13:00

21.4.2013 neděle doma 9:00 JEMNICKO    30.3.2013 sobota doma 15:00 KAMENICE D

28.4.2013    VOLNO    6.4.2013 sobota venku 13:00 ROZSOCHATEC D 11:30

5.5.2013 neděle doma 9:00 OKŘÍŠKY    13.4.2013 sobota doma 15:00 ŠTOKY D

12.5.2013 neděle doma 9:00 RADOSTÍN    20.4.2013 sobota venku 14:00 BERANOV D 12:30
19.5.2013 VOLNO   27.4.2013 sobota doma 15:00       SVĚTLÁ D
26.5.2013 neděle doma 9:00 BYSTŘICE    4.5.2013 sobota venku 16:00 JEŘIŠNO D 14:30

1.6.2013 sobota venku 9:30 NEDVĚDICE   7:30  12.5.2013 neděle venku 14:00 LEDEČ D 12:00
9.6.2013 neděle doma 9:00 NÁMĚŠT    18.5.2013 sobota doma 15:00 MĚŘÍN D

 26.5.2013 neděle venku 13:30 LUKA D 12:00

 1.6.2013 sobota doma 15:00 RADOSTÍN D

 9.6.2013 neděle venku 15:00 POČÁTKY D 13:00

 15.6.2013 sobota doma 15:00 ŽDÍREC D

 Mladší žáci

minuty před koncem byl stav 9:11 a soupeř si vyžádal 
timeout a začal se strachovat o výsledek. Ale i přes 
závěrečný tlak, kdy jsme prakticky nepůjčili soupeři 
míček a nastřelovali jeho branku ze všech pozic, to ke 
vstřelení gólu již nevedlo. 

Poslední ligový turnaj se uskuteční v neděli  
17. března v Havlíčkově Brodě, kde se očekává přísun 
bodů do ligové tabulky.

Pozvánka na nejbližší turnaje: 
Elevové  - 16. 3. 2013 v Pelhřimově, mladší žáci -  
10 .3. 2013 také v Pelhřimově, starší žáci -  17. 3. 2013 
v Havlíčkově Brodě.
Přejeme našim mladým fl orbalistům mnoho 
sportovních úspěchů a radosti ze hry.

Veškeré informace, komentáře k utkáním, statistiky, 
fotografi e, videa najdete na: www.skjuvenispribyslav.cz
a www.skjuvenis.717.cz; Kontaktní osoba: Bohuslav 
Loubek – telefon: 777 093 199

Za SK Juvenis Přibyslav Lubomír Ledvinka

Starší žáci  
Výkon starších žáků stále zaostává za očekáváním 
a možnostmi týmu. Další dva zápasy strži absolvovali 
v Třešti, kde se utkali nejprve s favorizovaným týmem 
z Moravských Budějovic. Přes chvilkový vzdor se 

Pokračování z předchozí strany
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Mladí stolní tenisté 
na zimním soustředění
Ve dnech 18.–20. ledna se mladší žáčci stolního tenisu 
TJ Sokola Přibyslav zúčastnili víkendového soustře-
dění na chatě u Nového Města na Moravě. Trenéři 
pro ně připravili bohatý program pohybových a zá-
bavných aktivit včetně tréninků stolního tenisu. Za 
tímto účelem jsme měli k dispozici i sportovní halu TJ 
Nového Města n. M., kde chlapci trénovali na čtyřech 
stolech. Píle a důslednost žáčků se během soustředění 
zjevně projevila na zvýšení jejich výkonnosti a technice 
úderů. V rámci zimního pobytu v přírodě nechybělo 
bobování na svahu. Pro zpestření jsme s žáčky v ne-
dělním dopoledni podnikli výlet do obce Tři Studně, 
kde se konalo mistrovství České republiky v závodech 
psích spřežení. Chlapci intenzivně povzbuzovali 
účastníky závodu a pro všechny z nás to byl nevšední 
sportovní zážitek. Za zdárný průběh pobytu a zajiště-
ní gastronomických služeb děkujeme panu Veselíkovi 
a Wasserbauerovi a sponzorovi oddílu Sy Nguyen Van 
– Obuv a oděvy.

Vladislav Stehno
Martin Kamarád

za oddíl stolního tenisu
TJ Sokol Přibyslav



Str. 19BŘEZEN 2013 Inzerce / Pozvánky

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 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

  100,-Kč     

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

tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, po-pá 8-15h! gallusextra@centrum.cz
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Marcela eho ková
vedení ú etnictví, da ová evidence

tel. 724 146 192
mrehorkova@centrum.cz
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Nabízíme k pronájmu 

byt v Přibyslavi   1+kk, 43m2 

Tel. 724 011 838
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6. ervence  -  KATAPULT 
 
OLDA  ÍHA „50.let hraju ROCK“ 

PADESÁT VÝRO NÍCH A 
SPECIÁLNÍCH KONCERT . 

Za : 20:00 
 

3.srpna- Rocková zábava 
Více rockových kapel. 

Za :20:OO 
 

        

31.srpna - SKLENA INKA 
koncert dechové kapely. 

Za :17:00 

 !!! Termíny akcí jsou prozatímní a mohou se v pr b hu asu zm nit. Vystoupení interpret  však platí !!! 
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březen 2013
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. března 2013 Burza knih – nákup až se 100 % slevou Kurfürstův dům KZM Přibyslav- 
od 1. března 2013  Březen – měsíc čtenářů (bližší na plakátech) Kurfürstův dům KZM Přibyslav- 
  2. března 2013 v 9.00 h. Liga Vysočiny – Florbal muži Sportovní hala SK Juvenis, SZM Přibyslav- 
  2. března 2013 ve 14.30 h. Liga Vysočiny – Florbal muži Sportovní hala SK Juvenis, SZM Přibyslav- 
  2. března 2013 v 16.00 h.  Jarní slavík – pěvecká soutěž Kulturní dům KZM Přibyslav- 
  2. března 2013 v 17.45 h. HD –Marie Stuartovna (pro předplatitele) Horácké divadlo HD Jihlava- 
  3. března 2013 v 16.00 h. Taneční pro začátečníky-5.lekce(pro přihlášené) Kulturní dům KZM Přibyslav- 
  6. března 2013 ve 14.00 h. Trénink paměti Budova radnice KS Pohoda, Mě Ú Přibyslav- 
  6. března 2013 v 16.00 h. Koncert žáků ZUŠ Kulturní dům ZUŠ-pobočka Přibyslav,KZMP- 
  6. března 2013 v 17.00 h. Jižní Amerikou od Pacifi ku k Atlantiku-beseda Velký sál radnice Mě Ú Přibyslav- 
  7. března 2013 v 16.00 h. Koncert žáků ZUŠ Kulturní dům ZUŠ-pobočka Přibyslav,KZMP- 
   7. března 2013 v 18.00 h. Rozklikávací rozpočet – ano, ne..- beseda Velký sál radnice Mě Ú Přibyslav- 
  9. března 2013 v 13.30 h. Dětský karneval Sokolovna TJ Sokol Přibyslav- 
 10. března 2013 v 9.00 h. Dvanáctiboj 2013-míčový víceboj Sportovní hala SZM Přibyslav- 
 10. března 2013 v 16.00 h. Taneční pro začátečníky-6.lekce(pro přihlášené) Kulturní dům KZM Přibyslav- 
 10. března 2012 ve 12.45 h Dvanáctiboj JUNIOR – míčový víceboj Sportovní hala SZM Přibyslav- 
 11. března 2013 od 9.00 h. Burza oblečení – příjem věcí na prodej Starý špitál KVC Harmonie,Mě Ú Přibyslav- 
 13. března 2013 v 8.30 h. V knihovně si můžeme i hrát Kurfürstův dům KVC Harmonie,KZM Přibyslav- 
13. března 2013 od 14.00 h. Vybírání daňových přiznání Velký sál radnice FÚ Havl. Brod, Mě Ú Přibyslav- 
13. března 2013 v 16.00 h. Rodiče čtou dětem Kurfürstův dům KZM Přibyslav- 
14. března 2013 v 15.00 h. Burza oblečení – prodej Starý špitál KVC Harmonie,Mě Ú Přibyslav- 
14. března 2013 v 17.00 h. Kondiční cvičení (pro přihlášené) Kulturní dům KZM Přibyslav- 
15. března 2013 v 9.00 h. Burza oblečení – prodej Starý špitál KVC Harmonie,Mě Ú Přibyslav- 
16. března 2013 v 16.00 h. Jarní koncert Kulturní dům ZUŠ-pobočka Přibyslav,KZMP- 
17. března 2013 v 16.00 h. Taneční pro začátečníky-7. lekce(pro přihlášené) Kulturní dům KZM Přibyslav- 
18. března 2013 od 9.00 h. Burza oblečení – výdej neprodaného Starý špitál KVC Harmonie,Mě Ú Přibyslav- 
20. března 2013 ve 14.00 h. Trénink paměti Budova radnice KS Pohoda, Mě Ú Přibyslav- 
20. března 2013 od 14.00 h Vybírání daňových přiznání Velký sál radnice FÚ Havl. Brod, Mě Ú Přibyslav- 
20. března 2013 v 17.00 h. Jarní beseda s Š. Novou Kurfürstův dům KZM Přibyslav- 
21. března 2013 ve 14.00 h. Výroční členská schůze SPCCH ČR ZO Přibyslav Kulturní dům SPCCH ČR ZO, KZM Přibyslav - 
21. března 2013 v 17.00 h. Kondiční cvičení (pro přihlášené) Kulturní dům KZM Přibyslav- 
23. března 2013 ve 13.30 h. Pexesový turnaj v Utíně Kulturní dům Utín Osadní výbor Utín- 
23. března 2013 14.00 h.;15.30 h. O Smolíčkovi/loutková pohádka Kulturní dům Přibyslavská pimprlata, KZMP                  - 
23. března 2013 v 19.30 h. FK- Sněhurka,jiný příběh/fi lm;M. Sedlák/koncert Kulturní dům  FK, KZM Přibyslav- 
24. března 2013 v 15.00 h. Fotbal A Přibyslav : Herálec Fotbalové hřiště SK Přibyslav- 
24. března 2013 v 16.00 h. Taneční pro začátečníky-8.lekce(pro přihlášené) Kulturní dům KZM Přibyslav- 
25. března 2013 v 9.00 h. Zahájení předprodeje na divadelní představení Kurfürstův dům KZM Přibyslav- 
27. března 2013 od 14.00 h Vybírání daňových přiznání Velký sál radnice FÚ Havl. Brod, Mě Ú Přibyslav- 
28. března 2013 Velikonoční prázdniny  Základní škola ZŠ Přibyslav- 
28. března 2013 v 17.00 h. Kondiční cvičení (pro přihlášené) Kulturní dům KZM Přibyslav- 
28. března 2013 v 18.00 h.    Zelený čtvrtek – mše svatá Farní kostel římskokatolická farnost- 
29. března 2013 Velikonoční prázdniny Základní škola ZŠ Přibyslav- 
29. března 2013 v 18.00 h. Velkopáteční obřady Farní kostel římskokatolická farnost- 
29.(20.00)-30.března 2013(16.00)  Zpřístupněný Boží hrob Farní kostel římskokatolická farnost- 
30. března 2013 v 15.00 h. Fotbal D Přibyslav : Kamenice Fotbalové hřiště SK Přibyslav- 
30. března 2013 ve 20.00 h. Bílá sobota - Velikonoční vigilie Farní kostel římskokatolická farnost- 
31. března 2013 v 8.00 a v 9.30 h. Hod Boží velikonoční-Zmrtvýchvstání Páně Farní kostel římskokatolická farnost- 
31. března 2013 v 15.00 h. Fotbal B Přibyslav : Šlapanov Fotbalové hřiště SK Přibyslav- 
  1. dubna 2012 v 8.00 a v 9.30 h. Pondělí velikonoční – mše svatá Farní kostel římskokatolická farnost- 
  3. dubna 2013 v 15.00 h. Ukázka řezu ovocných dřevin Školní zahrada ZŠ, ČSZ Přibyslav- 
  5. dubna 2013 od 13.00 h. Zápis dětí do MŠ MŠ Bezručova, pavilon „C“ MŠ Přibyslav- 
  6. dubna 2013 v 9.30 h. Přibyslavský pantofl íček Sportovní hala ZŠ-ŠD a ŠK, SZM Přibyslav- 


