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JARNÍ ÚKLID
Již po několik let se na nás obrací Odbor správy a údržby Městského úřadu Přiby-
slav o pomoc při jarním úklidu. V zimním období se z důvodu bezpečnosti vysype 
na chodníky a komunikace značné množství inertního materiálu (kamínků). Otáz-
ka: „Proč si to ten, kdo to způsobil, také neuklidí a proč nás otravuje?“ Odpověď 
je jednoduchá: „Uklidí.“ Máme odpovědné pracovníky a naše město je stále pěkně 
uklizené. Tzv. „Hromádková akce“ nemá prvotní plán nahradit práci zaměstnanců 
města. Je svým způsobem provokativní, protože vybízí ke spolupráci, motivuje nás 
k rozhlédnutí a burcuje nás z lhostejnosti. Když odmítneme ve svých myšlenkách 
negativní postoj, tak zjistíme, že přístup města, kterým nás čas od času zapojuje do 
společného dění, je správný. Nežijeme tu odděleně, jsme malé městečko a známe 
se. I letos jsme obdrželi do schránek výzvu k jarní spolupráci. Já za ni děkuji a určitě 
si před svým prahem zametu.

Tím se dostávám i k dalšímu plánu „Hromádkové akce“. Jarní období 
a zejména Velikonoce jsou velikou výzvou, nejen pro křesťany, ke každoroční ob-
nově, jakémusi úklidu ve společenství, v rodinách i v jedincích. Je dobré vše špatné 
zamést, dát na „hromádky“ a nechat „odvést na skládku“.

Přeji nám, milí spoluobčané, ať je naše jarní gruntování důkladné. Určitě nebu-
deme jiní, možná i nebudeme lepší, ale určitě se nám bude lépe žít.

Jsem rád, že Česká republika má nového přímo zvoleného prezidenta Miloše 
Zemana, kterému za sebe i za město Přibyslav gratuluji a přeji, aby roli prezidenta 
vykonával dobře, odpovědně a ve prospěch nás všech. Děkuji za sebe i za město 
Přibyslav i bývalému prezidentu Václavu Klausovi za dobré dvojí prezidentské ob-
dobí (až na jeho závěr, který si pokazil nesmyslnou amnestií). S nadějí vzhlížím 
k novému papeži Františkovi.

Krásný duben a vše dobré. Jan Štefáček

JAK JE „SNADNÉ“ BÝTI ŽIVNOSTNÍKEM
„Živnostník zasluhuje odměny za podnikání, odvahu a nejistotu, do níž vstoupil, 
když založil si vlastní živnost, a že poskytuje jiným výdělku, za poplatnost státu, 
zemi, okresu, obci.“ (Z publikace Kalkulace a ceny výrobků kovářských a podko-
vářských, r. 1927)

Ve dnech, kdy píši tyto řádky pro Přibyslavský občasník, rozvířila společenskou 
debatu slova stínového ministra fi nancí ČSSD Jana Mládka, který napadl úroveň 
zdanění a odvodů OSVČ, řekl bych, neuváženými slovy o parazitování. Nejen, že si 
nemyslím o živnostnících, že jsou parazity, ale dovolil bych si na jejich činnost, ale 
i na činnost dalších podnikatelských subjektů pohlédnout z druhé strany. „Myslíš-li 
si, že pobíráš za svoji práci nízkou mzdu, začni podnikat v činnosti, kterou vyko-
náváš, dej svým zaměstnancům mzdu, která odpovídá tvé představě, a dokaž, jak 
budeš úspěšný.“  V Přibyslavi působí, podle aktuálních statistických dat, 735 pod-
nikatelských subjektů. Z nich je 118 průmyslových, 117 se zabývá maloobcho-
dem, velkoobchodem a opravami motorových vozidel, 89 působí ve stavebnictví, 
64 v zemědělství a v lesnictví, zbytek tvoří ostatní činnosti. Z těchto 735 subjektů 
je 535 živnostníků, ostatní jsou další formy podnikání počínaje obchodními spo-
lečnostmi, přes družstva, zemědělské podnikatele, konče akciovými společnostmi. 
Díky těmto všem, kteří v Přibyslavi působí, patří Přibyslav dlouhodobě k místům 
s nejnižší mírou nezaměstnanosti v Kraji Vysočina. Za toto je třeba všem živnostní-
kům a podnikatelům poděkovat. Jenom díky tomu, že oni vytvářejí pracovní místa, 
vyrábějí, prodávají a platí daně, může město Přibyslav ve svých příjmech počítat 
s téměř deseti miliony korun (r. 2012) ze součtu daně z příjmu právnických osob 
a daně ze samostatně výdělečné činnosti. Nemluvím o DPH a dani z nemovitosti, 
kde jsou tyto subjekty taktéž významnými plátci.

Přesto, že je pro společnost důležitý každý jedinec, který poctivě pracuje, nese 
živnostník některá rizika, která se nás, zaměstnanců netýkají – ručí svým majet-
kem, musí zajistit odbyt, tedy práci sám sobě a svým zaměstnancům, nikdo mu 
nezaplatí dovolenou, nedostane při případném ukončení činnosti žádné odstupné 
atd. Buďme proto rádi, že máme mezi sebou ještě tolik aktivních a šikovných lidí. 
Měli bychom se o nich vyjadřovat uctivě, zvláště my, politici, kteří hospodaříme 
se svěřenými společnými prostředky i z výsledků jejich práce. Na závěr mi ještě 
dovolte vrátit se k publikaci Kalkulace a ceny výrobků kovářských a podkovář-
ských, tentokrát k jejímu dovětku: „Pojď, kolego, ukaž sám, co umíš, že dokážeš 
něco lepšího, a buď ujištěn, že práce Tvá bude lépe oceněna a posouzena, než 
posuzuješ Ty práci naši.“

Martin Kamarád
místostarosta města

PS – Výpočet režie podle publikace Kalkulace a ceny výrobků kovářských a podko-
vářských, r. 1927:
Mnozí živnostenští výrobci nekalkulují vůbec nebo kalkulují špatně; cena výrobků jest 
buď výsledkem tradičních dat, tj. béře se asi tak jako dříve, nejvýše s určitou přirážkou; 
nebo vezme se jen „od oka“; nebo – což bývá nejčastěji – stanoví se podle konkurence. 
Nesmyslnost tohoto počínání vystoupí tím pronikavěji, uvážíme-li, že poměry posled-
ních let doznávaly tak častých změn, že dříve za mnoho let nezměnilo se ve výrobních 
poměrech, pokud se týče cen materiálií, dělnických mezd, daňového zatížení a ostatní 
režie podniku tolik, kolik pak měnilo se často den ode dne.
Do režie započítáváme: 
–  Roční ztrátu na opotřebení nářadí
–  Úrok ze zakládajícího kapitálu
–  Úrok z provozování kapitálu
–  Opravy nářadí
–  Uhlí
–  Oleje, mazadla, lak na železo
–  Daně
–  Nájem z dílny
–  Osvětlení dílny
–  Udržování dílny
–  Kancelářské potřeby
–  Příspěvek společenstvu a odborné časopisy

–  Cestovné za nákupem a do schůzí spole-
čenstevních

–  Dovoz železa a uhlí
–  Sociální pojištění dělníka a učně
–  Pojistné požární, osobní a proti povinné-

mu ručení
–  Poselné a dopravné
–  Ztráta na materiálu
–  Ztráta na pohledávkách a předělávkách
–  Ztráta času pro mistra

ON-LINE CHAT S MÍSTOSTAROSTOU MĚSTA:
  ČTVRTEK 18. dubna 2013
   OD 13.00 HOD. DO 14.00 HOD.
            NA WWW.PRIBYSLAV.CZ 
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OZNÁMENÍ O UZAVÍRCE KOMUNIKACE
Oznamujeme občanům, 

že z důvodu opravy komunikace I/19 
bude v době 

od 1. května 2013 do 1. července 2013 
tato komunikace v úseku od křižovatky v Dobré 

směrem do Přibyslavi v délce cca 400 m

uzavřena pro veškerou dopravu.
Objížďky budou vyznačeny dopravními značkami.

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ Přibyslav

! !
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Vážení občané, v dnešním občasníku zveřejňujeme 
seznam věcí, nalezených v našem městě, o které se 
jejich vlastníci dosud nepřihlásili. Podle § 135 zák. 
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník připadá nevyzved-
nutá nalezená věc po 6 měsících od nálezu obci. Je-
likož se mezi nalezenými věcmi nachází také několik 
jízdních kol, rozhodli jsme se je prodat. Zájemci o tyto 
bicykly se mohou na podmínky prodeje informovat 
u tajemníka MÚ (tel. 606 565 544). 

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ 

Odbor hospodářsko-správní
Dotace z rozpočtu města Přibyslav. Rada města Při-
byslav dne 30. 1. 2013 a Zastupitelstvo města Přibyslav 
dne 20. 2. 2013 schválily poskytnutí dotací z rozpočtu 
města Přibyslav na rok 2013 v souladu se Zásadami 
pro poskytování dotací z rozpočtu města Přibyslav na 
podporu společenských aktivit a rozvoje města Přiby-
slav. Bylo rozděleno celkem 700.000 Kč. Dotace jsou 
určeny na pokrytí nákladů žadatelů souvisejících s jed-
norázovou akcí pořádanou žadatelem na území města 
Přibyslav nebo na pravidelnou činnost žadatele.

Dále Zastupitelstvo města Přibyslav dne 20. 2. 2013 
schválilo poskytnutí dotací z rozpočtu města Přibyslav 
Sportovnímu klubu – Juvenis Přibyslav, SK Přibyslav 
a Tělocvičné jednotě Sokol Přibyslav v celkové výši 
225.000 Kč. 

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS

Odbor výstavby
Energetická náročnost budov. Novela zákona 
o hospodaření energií č. 406/2000 Sb., provedená 
zákonem č. 318/2012 Sb., nabyla účinnosti 1. ledna 
2013. Zákon o hospodaření energií stanoví především 
povinnost stavebníkům a vlastníkům budov plnit při 
nové výstavbě a při změně dokončené budovy či při 
výměně stavebních prvků obálky budovy nebo výmě-
ně jejích technických systémů požadavky na energe-
tickou náročnost budovy podle prováděcího právního 
předpisu (vyhláška o energetické náročnosti budov). 
Tyto požadavky jsou rozděleny do dvou úrovní a jsou 
vyžadovány v závislosti na kategorii budovy a její ener-
geticky vztažené ploše. Formálním vyjádřením energe-
tických vlastností obálky budovy a jejího technického 
zařízení jsou průkazy energetické náročnosti budov. 
Vyšší kvalitu a pečlivé provedení konstrukčních detai-
lů vyžadují nové energetické požadavky také v oblasti 
navrhování a provádění staveb. V projektantské praxi 
se zákon projeví zejména výraznou potřebou zvýšit 
kvalitu a podrobnost projektové dokumentace. Důraz 
bude kladen na řešení konstrukčních detailů, tepel-
ných mostů a vlhkostních stavů, které mají zásadní 
vliv na tepelnou vodivost materiálů. Projektovou do-
kumentaci ověří energetický specialista, jmenovaný 
MPO, který vypracuje průkaz energetické náročnosti 
(PENB), ověřující splnění požadavků zákona. Platný 
stavební zákon ukládá vlastníkovi stavby povinnost 
uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou do-
kumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení 
podle vydaných povolení. Pokud se v případě star-
ších staveb nedochovala, je vlastník stavby povinen 
dokumentaci o skutečném provedení stavby pořídit. 
Ověřená dokumentace skutečného provedení stavby 
je podkladem pro zpracování průkazu energetické 
náročnosti budovy. 

Miloš Šimek
vedoucí OV

Z Městského úřadu Přibyslav
Odbor životního prostředí
Během podzimu a zimy probíhalo posuzování stromů 
určených ke kácení nebo údržbě, povolené stromy byly 
káceny zájemci o kácení, kteří se přihlásili k této činnosti 
na odboru životního prostředí. O některé stromy nebyl 
dostatečný zájem a jejich kácení musela provést autori-
zovaná fi rma. Např. údržba svahu k veřejným hřištím 
u skautské základny nebo kácení v rámci revitalizace 
místního hřbitova. Kácení na hřbitově bude probíhat 
ještě v průběhu měsíce dubna. Palivové dřevo bude 
nabídnuto k prodeji případným zájemcům.
Autovraky a jejich likvidace. V poslední době začínají na 
ulicích a silnicích v katastrálním území Přibyslav přibývat 
motorová vozidla, která jeví známky autovraků. Město 
Přibyslav bylo nuceno v několika případech nechat auto-
vrak zlikvidovat. Protože není možné, aby motorová vo-
zidla stála bez jakéhokoli zabezpečení možného úniku 
ropných látek do půdy a vody, město uzavře smlouvu 
s fi rmou, která má oprávnění k nakládání s autovraky a ta 
si autovrak odtáhne na svoje zabezpečené parkoviště, 
kde bude do doby vyřešení právní stránky věci. Pokud 
budete o autovraku vědět, obraťte se na odbor životního 
prostředí Městského úřadu Přibyslav. 
Oznámení malých zdrojů znečišťování ovzduší. Od 
1. 1. 2013 se podle novely zákona 86/2002 Sb., 
o ochraně ovzduší NEOHLAŠUJE znečišťování 
ovzduší zdroje do 300 kW. Odpadá tedy povinnost 
hlášení malých zdrojů znečišťování ovzduší, veškeré 
malé zdroje jsou pouze vedeny v evidenci malých 
zdrojů. Povinnosti státní správy ochrany ovzduší pře-
šly na obecní úřady obce s rozšířenou působností, 
tj. Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního pro-
středí. 

Mgr. Ludmila Řezníčková
vedoucí OŽP

Odbor správy a údržby
V průběhu měsíce března se pracovníci místního hos-
podářství převážně zabývali poruchami na veřejném 
osvětlení v obcích a v Přibyslavi. V souvislosti s opra-
vami VO se snažíme postupně vyměňovat svítidla VO 
za svítidla s menším příkonem a s větší svítivostí. 

I přestože měsíc březen (v době, kdy píši příspěvek) 
byl na sněhovou nadílku mírný, problémy nám dělal ta-
jící sníh. Důkazem toho jsou rozbahněné nezpevněné 
komunikace a žádosti vlastníků nemovitostí, potýkají-
cích se s touto problematikou. Během jarních měsíců 
budeme tyto žádosti posuzovat a řešit dle daných lo-
kalit. Jako každý rok, tak i letos byli občané města upo-
zorněni na konání tradiční „hromádkové akce“, která 
proběhla v období od 18. 3. – 27. 3., zapojení obyvatel 
do úklidu veřejných prostranství budeme hodnotit ná-
sledující měsíc. Jen pro upozornění občanů chci zdůraz-
nit, že na individuální požadavky místních obyvatel jsou 
pracovníci místního hospodářství schopni odvážet i ná-
sledné hromádky smetené drtě jen při případném vý-
jezdu techniky. Byla dokončena kontrola všech komínů 
a bylo provedeno čištění spalinových cest na městských 
bytových domech fi rmou Javorský Pelhřimov. Zjištěné 
nedostatky budou opraveny v termínech stanovených 
roční kontrolou. Provádění ročních kontrol je určeno 
nařízením vlády č. 91/2010 Sb.

Od měsíce března pracujeme na rekonstrukci uvol-
něného bytu v Ronově nad Sázavou. Probíhá celková 
rekonstrukce vodoinstalace a elektroinstalace spolu 
se stavebními úpravami.  Během měsíce dubna byl 
přidělen 1 byt v domě č. p. 40 na Bechyňově náměstí.
(uveřejněné fotografi e dokládají, jak předchozí ná-
jemník tento byt užíval a jak vypadá byt po provedené 

rekonstrukci). Dále byl uvolněn 1 byt v domě s pečo-
vatelskou službou č. p. 251. Obdrželi jsme z Minister-
stva pro místní rozvoj ČR závěrečné vyhodnocení akce 
pro dotaci na rekonstrukci bytové jednotky v domě 
č. p. 41, Bechyňovo náměstí. 

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSÚ

 Byt č. p. 40 na Bechyňově náměstí před 
a po rekonstrukci



Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 
22. dubna – 27. dubna 2013
Sběr a svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhne od pondělí 22. dubna do pátku 26. dubna v Přibyslavi a v sobotu 27. dubna v místních částech 

dle rozpisu a mapky, které jsou zveřejněny jako příloha tohoto článku. Při tomto sběru je možné odevzdat pouze velkoobjemový odpad (odpad, který se nevejde do 

popelnice) a odpad s nebezpečnými vlastnostmi například: rádia, televizory, ledničky, plechovky, nádoby od barev, laků, ředidel, zářivky, monočlánky, akumulátory, 

léky aj. Žádáme občany, aby velkoobjemový odpad a odpad s nebezpečnými vlastnostmi předali na určeném stanovišti v určenou hodinu přímo k autu!

 Mobilní svoz a sběr bude pro město Přibyslav zajišťovat opět fi rma ODAS pana Miloslava Odvárky ze Žďáru nad Sázavou. S pracovníky ODASu bude spolupracovat 

i zaměstnanec města Přibyslav s nakladačem, který v případě potřeby pomůže občanům objemnější či těžší odpad na stanoviště dopravit a naložit. Při tomto svozu nebude 
odebírán odpad ze zeleně a stavební suť. Tato služba je zajišťována pouze pro fyzické osoby - občany města Přibyslav a jeho místních částí, a to ZDARMA. Právnické osoby 

a fyzické osoby podnikající mají povinnost odpady vzniklé při podnikatelské činnosti likvidovat dle zákona o odpadech předáním oprávněné osobě a současně prokazovat 

jejich zákonnou likvidaci kontrolním orgánům. 

JE ZAKÁZÁNO odkládat odpad na veřejná prostranství před svozem a po svozu velkoobjemových a nebezpečných odpadů. Takto vzniklé hromady ohrožují 

bezpečnost a zdraví dětí, občanů i pracovníků zajišťujících svoz. Časy jsou posunuty (kromě soboty) do odpoledních hodin, aby je mohla využít většina občanů. Stanoviště 

jsou zpravidla rozmístěna nedaleko sebe, aby v případě, že občan již nestihne vybrané stanoviště, mohl odpady předat na jiném stanovišti. Tedy žádné ukládání odpadů 
na chodníky!!! Pokud budou občané ukládat velkoobjemový nebo nebezpečný odpad na veřejné prostranství, vystavují se možnosti uložení pokuty. Vzhledem k tomu, že 

svoz bude probíhat za plného silničního provozu, žádáme občany o zvýšenou opatrnost při pohybu na komunikacích. Dále žádáme řidiče, aby v čase určeném pro svoz 
odpadu neodstavovali vozidla v místech, kde by měla být stanoviště svozu.  

Občané města mohou celoročně k odložení nebezpečných odpadů využít bezplatnou službu sběrného dvora v Ronově nad Sázavou. V případě nejasností nebo dotazů 

se můžete informovat na telefonech: Mgr. Ludmila Řezníčková – 569430825, 731153324.

Číslo   Datum a čas Stanoviště                                 

         Pondělí 22. 4. 
2013

                                                       

1. 14:00-  14:45 Příkopy                                      

2. 15:00 - 15:45 Pecháčkova                              

3. 16:00 - 16:45 U Koupaliště                             

4. 17:00 - 17:45 Ronovská (LDO)                      

Úterý 23. 4. 2013                                                                
9. 14:00-14:45 U Lesa                                         

10. 15:00-15:45 Tržiště                                         

11. 16:00-16:45 Žižkova                                       

12. 17:00-17:45 Česká                                          

 
 Středa 24. 4. 2013                                                    

5. 14:00-14:45 gen. Luži                                     

6. 15:00-15:45 Vyšehrad                                     

7. 16:00-16:45 Bechyňovo náměstí 
(radnice)    

8. 17:00-17:45 Husova (zámek)                         
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Číslo                    Datum a čas Stanoviště

Čtvrtek 25. 5. 2013
13.                      14:00-14:45 Jiráskova
14.                       15:00-15:45 Wolkerova

15.                        16:00-16:45 Bezručova

16.                        17:00-17:45 Nerudova

                                                                Pátek 26. 4. 2013
17.                      14:00-14:45 Pelikánova

18.                      15:00-15:45 Na Vyhlídce

19.                      16:00-16:45 Rašínova

20.                      17:00-17:45 U Barevny

Vůz      Sobota 27. 4. 2013
1,2                       8:00-  8:45 Poříčí, Utín 

(u kulturního domu)

1,2                       9:00-  9:15 Poříčí (statek), Hesov

1,2                                       9:30-10:15 Česká Jablonná, Keřkov 
(u hasičské zbrojnice)

1,2                                  
                                                                                                            

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

1 11:30-12:00 Dvorek

2 11:30-12:15 Hřiště

1 12:15-12:45 Uhry

2 12:30-13:15 Ronov nad Sázavou

Časový rozpis svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu

Den Místo 
přistavení 
(ulice)

Den Místo 
přistavení 
(ulice)

Den Místo přistavení 
(ulice)

Pondělí 
8.04.

gen. Luži Pondělí 
15.04.

Tržiště Pondělí 
22.04.

Cihlářská

Úterý 
9.04.

Bezručova Úterý 
16.04.

Jiráskova Úterý 
23.04.

Česká

Středa 
10.04.

Hesovská Středa 
17.04.

Vyšehrad Středa 
24.04.

Nerudova

Čtvrtek 
11.04.

Pecháčkova Čtvrtek 
18.04.

Příkopy Čtvrtek 
25.04.

Niklfeldova

Pátek 
12.04.

Žižkova Pátek 
19.04.

Na 

Vyhlídce

Pátek 
26.04.

U Koupaliště

Kontejnery na bioodpady 
(kompostovatelný odpad)
V roce 2013 budou kontejnery přistavovány každý kalendářní měsíc 

(až do odvolání), vždy druhé pondělí v tom daném měsíci  na určené 

stanoviště. To znamená, že budou zájemcům k dispozici vždy po dobu 

tří týdnů.  V případě, že by byla nutná změna, budou občané v předstihu 

upozorněni. 

Rozpis umístění kontejnerů na bioodpady 
v měsíci dubnu

Rozpis umístění 
kontejnerů 
na bioodpady 
zahrádkářské osady 
a místní části 
V místních částech a zahrádkářských osadách 

budou kontejnery na bioodpady rozmístěny 

v měsíci dubnu a květnu takto: 

zahrádkářská 
kolonie U letiště

29. 4. – 30. 4.

zahrádkářská 
kolonie U ACA

1. 5. – 2. 5.

Utín 3. 5. – 5. 5.
Keřkov 6. 5. – 7. 5.
Dobrá 8. 5. – 9. 5.
Poříčí 10. 5. – 12. 5.

S dalšími požadavky na umístění kontejnerů 

na bioodpady se obraťte na odbor životního 

prostředí Městského úřadu Přibyslav. 

Mgr. Ludmila Řezníčková
vedoucí OŽP
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Pečovatelská služba 
Přibyslav
V současné době má Pečovatelská služba Přibyslav 

(dále jen PSP) 113 uživatelů sociálních služeb. Po-

kud čtete pravidelně tuto rubriku a dozvídáte se, 

jak často někdo z pečovatelské služby absolvoval to 

či ono školení, tak vás možná napadlo, proč tomu 

tak je. Není to z toho důvodu, že by pracovníci pe-

čovatelské služby měli málo práce, a proto jezdí po 

školeních. Příčina leží zcela jinde, pracovníci v so-

ciálních službách i sociální pracovníci se vzdělávají 

podle § 111 a § 116 zákona o sociálních službách. 

V obou profesích je nutné účastnit se vzdělávacích 

akcí v rozsahu 24 hodin ročně, aby takříkajíc nikdo 

„nezakrněl“, ale mohl poskytovat svou službu lidem 

co nejlépe a nejefektivněji.

* Ve čtvrtek 7. března 2013 se vedoucí PSP spo-

lečně s jednou z pečovatelek zúčastnil semináře ve 

vzdělávacím centru v Jihlavě. Tématem této vzdělá-

vací akce byl „Dopad negativního myšlení a stresu 
na zdravotní stav“. Cílem semináře bylo dozvědět 

se, jak naše tělo reaguje při nervovém vypětí, stresu 

a jejich dlouhodobému účinku. Také jsme se dozvě-

děli, jak účinně těmto vlivům předcházet a pečovat 

o svoje zdraví i zdraví lidí kolem sebe. Pokud by 

vás zajímaly nějaké další informace o PS Přibyslav, 

zkuste navštívit webové stránky našeho města, 

www.pribyslav.cz, nebo nás kontaktujte. 

* Závěrem mi dovolte, abych vás pozval na 
veliko noční mši svatou, která bude sloužena 
v sobotu 20. dubna 2013 v 9 hodin ráno ve spole-
čenské místnosti DPS v Přibyslavi.

Provozní doba Pečovatelské služby Přibyslav
V PRACOVNÍCH DNECH:  
6.30–19.00 hodin

SOBOTA V ZIMNÍM OBDOBÍ:
dopoledne odpoledne
8.00–10.00 hod. 16.30–18.00 hod.                  

SOBOTA V LETNÍM OBDOBÍ:
dopoledne odpoledne   
8.00–10.00 hod. 17.30–19.00 hod. 

NEDĚLE A SVÁTEK V ZIMNÍM OBDOBÍ:
dopoledne odpoledne          
         – 16.30–18.00 hod. 

NEDĚLE A SVÁTEK V LETNÍM OBDOBÍ:
dopoledne odpoledne          
         – 17.30–19.00 hod. 

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

Bc. Karel Březina
vedoucí PS

   

ROK 2011 DATUM NÁLEZU MÍSTO NÁLEZU
6. Průkazka pojišťovny 8/25/2011

9. Mobilní telefon 10/11/2011

10. Průkazka pojišťovny, Odbavovací karta 10/21/2011 Před Sportovní halou

12. Klíč 11/4/2011 U hřbitova

14. Jízdní kolo 11/14/2011

15. Naušnice 12/21/2011

ROK 2012 DATUM NÁLEZU MÍSTO NÁLEZU
1. Mobil NOKIA 1/2/2012 ulice Jana Otty 24.12.2011

2. Čip 1/13/2012

3. Klíče + klíčenka 1/23/2012

5. Klubová karta ABA

7. Osvědčení o odborné způsobilosti v 

elektrotechnice

8. Klíč od osobního automobilu 2/29/2012 u pošty

11. Jízdní kolo 4/4/2012

12. Deštník 4/18/2012

14. Přenosná odbavovací karta 4/27/2012

17. Svazek klíčů 5/9/2012

18. Platební karta 5/17/2012

20. Naušnice 6/18/2012

22. Dioptrické brýle 6/25/2012

23. Klíče + klíčenka 6/27/2012 na pouťové zábavě v Dobré

24. Pánské hodinky 7/3/2012

26. Jízdní kolo 7/20/2012

27. Klíče 7/26/2012

28. Dámské jízdní kolo 7/30/2012

31. Klíče + přívěsky 8/13/2012

33. Jeansová bunda dámská 8/28/2012 na podatelně MÚ

34. Svazek klíčů 9/24/2012 před pečovatelskou službou

36. Klíč 9/24/2012

37. Pánské jízdní kolo 10/4/2012 za OD COOP

39. Peněženka 10/19/2012

40. Dětská lahev 10/24/2012 ve Starém špitále

42. Peněženka + průkaz cyklisty 11/5/2012

43. Klíč 11/5/2012

45. Klíč 11/21/2012 Wolkerova ulice

46. Svazek klíčů 11/30/2012

47. Dětská bunda 12/3/2012 v kašně

48. Peněženka 12/3/2012

49. Klíče 12/11/2012 na aut. nádraží

50. Klíče 12/17/2012

51. Klíče 12/27/2012

ROK 2013 DATUM NÁLEZU MÍSTO NÁLEZU
2. Klíče 1/25/2013

3. Klíč 3/4/2013

4. Klíče 3/7/2013

Ztráty a nálezy evidované na MÚ Přibyslav do 7. 3. 2013

Uzávěrka příštího čísla
19. 4. do 12.00 hod.
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43/2013 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat pro výkon technického dozoru na opravě 
historického mostu v Ronově nad Sázavou po havárii uchazeče Ing. Rudolfa Berana, 
Ke Hřišti 1097, 537 01 Chrudim, IČ 60106875 a schvaluje mandátní smlouvu. Cena díla 
je 49.000 Kč včetně DPH.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
                            Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 03/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Výběrové řízení

44/2013 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat pro výkon koordinátora bezpečnosti práce 
na opravě historického mostu v Ronově nad Sázavou po havárii uchazeče paní Jitku 
Krupičkovou, Masarykova 2978, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 75972140 a schvaluje 
mandátní smlouvu. Cena díla je 25.410 Kč včetně DPH.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
                            Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 03/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

45/2013 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat na akci „Vypracování projektové dokumentace 
přístavby budovy kuchyně Základní školy Přibyslav“ uchazeče Ing. Radka Wasserbauera, 
projekční a inženýrská činnost, Nové Dvory 16, 592 12 Nížkov, IČ 62838296 a schvaluje 
smlouvu o dílo. Cena díla je 370.800 Kč včetně DPH.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
                            Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 12/2013
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

46/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí jednorázových fi nančních příspěvků na návrh 
Komise sociální a zdravotní Rady města Přibyslav dle neveřejné přílohy k jednání.
Odpovědnost: Ing. Marie Málková
                            Jarmila Málková
Termín: 03/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Komise

47/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 6 k pojistné smlouvě číslo 0012958891 
uzavřené mezi Českou podnikatelskou pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group, 
Pobřežní 665/23, Praha 8, IČ 63998530 a městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav, IČ 00268097.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 03/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Smlouva

48/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene VBO/501/2013 k tíži 
pozemku ve vlastnictví města Přibyslav parc. č. 16/2 v k. ú. Utín mezi ČEZ Distribuce, 
a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČ 24729035 a městem Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 06/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

49/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene k tíži pozemku 
ve vlastnictví města Přibyslav parc. č. 1465/5 v k. ú. Přibyslav mezi Telefónicou Czech 
Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 22 Praha 4, IČ 60193336 a městem 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 05/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

50/2013 RM Rada města Přibyslav rozhoduje uzavřít smlouvu o poskytnutí služeb se společností 
Diakonie Broumov, V Důlni 913, 542 32 Úpice, IČ 25921916.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 03/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

51/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1657/2 o výměře 8 m2 

v k. ú. Přibyslav panu Kamilu Petrovi, Nový svět 98, 580 01  Vysoká. Cena pronájmu je 
1 Kč/m2/den. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to od 15. 3. 2013 do 
31. 10. 2013.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 03/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Pronájem

52/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu rybníka na pozemku parc. č. 205/2 
o výměře 882 m2 v k. ú. Dobrá a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední desce po dobu 
15 dnů.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 03/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Záměr

53/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1647/4 o výměře 
10 m2 v k. ú. Přibyslav a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 03/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

54/2013 RM Rada města Přibyslav jmenuje v souladu s ust. § 2 odst (3) vyhlášky č. 54/2005 Sb., o 
náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích členy konkurzní komise pro 
konkurzní řízení pro výběr ředitele/ky Základní školy Přibyslav:
a) zástupce zřizovatele Mgr. Jana Štefáčka a pana Martina Kamaráda
b) člena určeného ředitelem Krajského úřadu Kraje Vysočina Mgr. Libuši Kolčavovou
c) odborníka v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství Mgr. Otu Bence
d) pedagogického pracovníka ZŠ Přibyslav Mgr. Naděždu Smejkalovou
e) školní inspektorku České školní inspekce paní Hanu Štefánkovou
f) členku Školské rady při ZŠ Přibyslav Mgr. Annu Doubkovou a předsedou konkurzní 
komise jmenuje Mgr. Jana Štefáčka, starostu města Přibyslav.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: od 13. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Základní škola

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 13. 3. 2013 F O T O R U B R I K A :
Na návštěvě v Keřkově 

Pokračování tabulky Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 13. 3. 2013 na další straně
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Pokračování tabulky Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 13. 3. 2013 z předchozí strany

64/2013 RM Rada města Přibyslav souhlasí s přijetím plné moci, dle přílohy k jednání, od 
Římskokatolické farnosti Přibyslav, Kostelní 267, 582 22 Přibyslav, IČ 60128283, na 
základě které bude město Přibyslav zajišťovat v roce 2013 administraci a vlastní realizaci 
statického zajištění pláště věže v Přibyslavi. Akce se uskuteční dle Programu regenerace 
městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury 
České republiky.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 12/2013
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Výběrové řízení

65/2013 RM Rada města Přibyslav rozhoduje uzavřít smlouvu o zabezpečení odtahu, úschovny 
vozidel a ekologické likvidaci vozidel a autovraků s fi rmou AUTOSERVIS Cakl, s. r. o., 
Pacovská 14a, 586 01 Jihlava, IČ 26234602.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 03/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Smlouva

66/2013 RM Rada města Přibyslav souhlasí s uzavřením budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
a smlouvy o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 964/5, 964/6, 951/4 a 951/8, 
v k. ú. Přibyslav mezi ČEZ Distribuce a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, 
IČ 27232425 a městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 03/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

67/2013 RM Rada města Přibyslav rozhoduje pronajmout bezúplatně fi rmě ACO Industries k. s, 
Havlíčkova 260, 582 22 Přibyslav, IČ 48119458 část pozemku parc. č. 1647/1 v k. ú. 
Přibyslav (náměstí před radnicí a č. p. 2) o ploše 931 m2 v době od 24. 5. 2013 od 12:00 
hod. do 26. 5. 2013 do 18:00 hod. za účelem konání oslavy 20. výročí založení fi rmy.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 05/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Pronájem

55/2013 RM Rada města Přibyslav souhlasí o převedení fi nanční částky 12.402,50 Kč z rezervního 
fondu na úhradu faktury var. s. 2013024 od fi rmy STAVOKOMP SERVICE s. r. o., 
Bělohradská 119, Havlíčkův Brod 580 01, IČ 25274368, za provedené stavební práce 
na MŠ Tyršova.
Odpovědnost: Mgr. Naděžda Štouračová
                            Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 03/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Mateřská škola

56/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje výjimku z počtu dětí ve třídách Mateřské školy Přibyslav 
na dobu neurčitou dle přílohy k jednání.
Odpovědnost: Mgr. Naděžda Štouračová
Termín: 03/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

57/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje dar 10 m3 smrkové kulatiny, středisku GOLIATH Přibyslav, 
Husova 210, 582 22 Přibyslav na vybudování hygienického zázemí na tábořišti, výrobu 
podlážek do táborové jídelny na louce u Železných Horek, na opravu stávající boudy a 
latríny na ostrůvku u Poříčí a na další drobné opravy.
Odpovědnost: Martin Kamarád
                            Josef Hamerník
Termín: 12/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Rozpočet

58/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí fi nančního daru ve výši 20.000 Kč řediteli 
cyklistického závodu VYSOČINA 2013 panu Milanu Plockovi, Brodská 1973/47, 
591 01 Žďár nad Sázavou 3, IČ 18798489 na pořádání 17. ročníku mezinárodního 
cyklistického etapového závodu mužů VYSOČINA 2013.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
                            Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 04/2013
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

59/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí fi nančního daru ve výši 10.000 Kč FOKUSu 
Vysočina, 5. května 356, Havlíčkův Brod, IČ 15060306 na zajištění poskytování sociálních 
služeb v Přibyslavi.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 04/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

60/2013 RM Rada města Přibyslav rozhoduje stanovit závazný ukazatel pro Mateřskou školu Přibyslav 
v nákladech na energie ve výši 910.000 Kč.
Odpovědnost: Mgr. Naděžda Štouračová
                            Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 12/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

61/2013 RM Rada města Přibyslav souhlasí s uspořádání humanitární sbírky ve spolupráci s Diakonií 
Broumov a bezplatným využitím objektu Starého špitálu na adrese Přibyslav, Vyšehrad 271 
ve dnech 22. 3. a 23. 3  2013. Souhlasí s uložením sbírky v tomto objektu do 28. 3. 2013.
Souhlasí s úhradou nákladů na materiál v částce do 300 Kč.
Odpovědnost: Jarmila Málková
Termín: do 28. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Různé

62/2013 RM Rada města Přibyslav, na základě doporučení komise, rozhoduje ponechat ředitelku 
Kulturního zařízení města Přibyslav paní Zdeňku Valnerovou ve funkci na další funkční 
období.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

63/2013 RM Rada města Přibyslav, na základě doporučení komise, rozhoduje ponechat ředitele 
Sportovního zařízení města Přibyslav pana Zdeňka Matějku ve funkci na další funkční 
období.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Pokračování tabulky Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 20. 3. 2013 na další straně

Mgr. Jan Štefáček, starosta Martin Kamarád, místostarosta

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 20. 3. 2013

F O T O R U B R I K A :
Na návštěvě v Keřkově 
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Pokračování tabulky Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 20. 3. 2013 z předchozí strany
68/2013 RM Rada města Přibyslav souhlasí s ukončením nájemní smlouvy k bytu č. 308 v domě 

s pečovatelskou službou na adrese Tržiště 251, Přibyslav, uzavřené dne 22. 3. 2005 s paní 
Zdenou Bartoňovou, dohodou ke dni 31. 3. 2013.
Odpovědnost: Jarmila Málková
Termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

69/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bezbariérového bytu č. 308 v domě s pečovatelskou 
službou Přibyslav, Tržiště 251 paní Márii Rezkové, bytem Niklfeldova 451, 582 22 Přibyslav.
Výše nájemného bude stanovena na 20 Kč za 1 m2 s možností navýšení ceny nájmu o míru 
infl ace vyhlášené ČSÚ.
Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 4. 2013 na dobu neurčitou.
Odpovědnost: Jarmila Málková
Termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Přidělení

70/2013 RM Rada města Přibyslav vyhlašuje záměr pronájmu bytu č. 1 na adrese Bechyňovo náměstí 40, 
Přibyslav a rozhoduje záměr obec vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Odpovědnost: Jarmila Málková
Termín: 03/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Záměr

71/2013 RM Rada města Přibyslav tímto usnesením rozhoduje provést změny v usnesení č. 54/2013 ze 
dne 13. 3. 2013 v bodu a) a v bodu c).
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: od 20. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Základní škola

72/2013 RM Rada města Přibyslav jmenuje v souladu s ust. § 2 odst (3) vyhlášky č. 54/2005 Sb., 
o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích členy konkurzní komise pro 
konkurzní řízení pro výběr ředitele/ky Základní školy Přibyslav:
a) zástupce zřizovatele Mgr. Jana Štefáčka a Mgr. Otu Bence
b) člena určeného ředitelem Krajského úřadu Kraje Vysočina Mgr. Libuši Kolčavovou
c) odborníka v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství Mgr. Zdeňka 
Dvořáka, ředitele Základní školy Polná
d) pedagogického pracovníka ZŠ Přibyslav Mgr. Naděždu Smejkalovou
e) školní inspektorku České školní inspekce paní Hanu Štefánkovou
f) členku Školské rady při ZŠ Přibyslav Mgr. Annu Doubkovou a předsedou konkurzní 
komise jmenuje Mgr. Jana Štefáčka, starostu města Přibyslav.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: od 13. 3. 2013 a od 20. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

73/2013 RM Rada města Přibyslav bere na vědomí závěrečnou zprávu příspěvkové organizace Základní 
škola Přibyslav o hospodaření za rok 2012 a schvaluje rozdělení zlepšeného hospodářského 
výsledku ve výši 449.338,63 Kč:
- do rezervního fondu 417.884,93 Kč (93 %)
- do fondu odměn 31.453,70 Kč (7 %).
Odpovědnost: Mgr. Luděk Ježek
                             Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 03/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Příspěvkové 
organizace

74/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje účetní závěrku účetní jednotky Základní škola Přibyslav za 
účetní období roku 2012.
Odpovědnost: Mgr. Luděk Ježek
                             Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 03/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

75/2013 RM Rada města Přibyslav bere na vědomí závěrečnou zprávu příspěvkové organizace Mateřská 
škola Přibyslav o hospodaření za rok 2012, schvaluje rozdělení zlepšeného hospodářského 
výsledku ve výši 435.828,66 Kč takto:
- do rezervního fondu 215.798,07 Kč (95 %)
- do fondu odměn 11.357,99 Kč (5 %) a schvaluje nevyčerpaný příspěvek z rezervního 
fondu ve výši 208.672,60 Kč vrátit do rezervního fondu.
Odpovědnost: Mgr. Naděžda Štouračová
                             Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 03/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

76/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje účetní závěrku účetní jednotky Mateřská škola Přibyslav za 
účetní období roku 2012.
Odpovědnost: Mgr. Naděžda Štouračová
                            Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 03/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

77/2013 RM Rada města Přibyslav bere na vědomí závěrečnou zprávu příspěvkové organizace Kulturní 
zařízení města Přibyslav o hospodaření za rok 2012 a schvaluje rozdělení zlepšeného 
hospodářského výsledku ve výši 217.430,48 Kč takto:
- do rezervního fondu ve výši 195.687,48 Kč (90 %)
- do fondu odměn ve výši 21.743 Kč (10 %).
Odpovědnost: Zdeňka Valnerová
                             Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 03/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

78/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje účetní závěrku účetní jednotky Kulturní zařízení města 
Přibyslav za účetní období roku 2012.
Odpovědnost: Zdeňka Valnerová
                             Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 03/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

79/2013 RM Rada města Přibyslav rozhoduje akceptovat poptávku na likvidaci dřevního popela ze 
spalovny biomasy a cenu za 1 tunu tohoto odpadu snížit na částku 1000 Kč za 1 tunu 
odpadu bez DPH.
Odpovědnost: Přemysl Tonar
Termín: od 1. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Odpadové 
hospodářství

80/2013 RM Rada města Přibyslav nesouhlasí s konáním sbírek použitého oblečení ve městě Přibyslav 
fi rmou TESSO sp. j. ul. Spokojna 20 A, 81 – 549 GDYNIA, koresp. adr. ul. Sikorskiego 6 A, 
83-000 PRUSZCZ GDANSKI, Polsko.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Různé

Mgr. Jan Štefáček, starosta Martin Kamarád, místostarosta Pokračování nabídky na další straně

Změny v KTV a internetu!!!!
V rámci zvyšování kvality a modernizace služeb kabelové televize 

Přibyslav, proběhnou v měsíci dubnu  změny ve vysílání, které se 

dotknou všech uživatelů. Plánované změny se týkají analogového 

i digitálního vysílání a promítnou se do veškerých stávajících pro-

gramových nabídek. 

V rámci analogového vysílání dojde k přesunutí  cca 5 stanic.• 
V digitálním vysílání se mění programové balíčky .• 

Další informace o plánovaných změnách najdete na www.priby-

slav.cz a ve vysílání TV Přibyslav.Nebo na tel. číslech 569 430 832, 

602 236 677 .
Od 1.4.2013 začne platit nový ceník internetu.

IV. Ceník INTERNET
      (neomezená data)

Od 1. 4. 2013  

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 30 Mb/s  
rychlost odesílání až 2 Mb/s

580 Kč

PRIBYSLAV Speed 40/3 rychlost stahování až 40 Mb/s  
rychlost odesílání až 3 Mb/s

680 Kč

PRIBYSLAV Speed 60/4 rychlost stahování až 60 Mb/s  
rychlost odesílání až 4 Mb/s

780 Kč

PRIBYSLAV FIRMA rychlost stahování až 60 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 SPECIAL, 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.

Program   Frekvence     Norma  Jazyk 
/ zvukKanál  video/audio

OČKO  S 6 140,25/145,75  B/G ČJ / stereo

CT 24  S 7 147,25/152,75  B/G ČJ / stereo

ČT4 sport  S 8 154,25/159,75  B/G ČJ / stereo

TV Přibyslav  S 9 161,25/166,75  B/G ČJ / mono

NOVA  E 5 175,25/180,75  B/G ČJ / stereo

ČT1  E 7 189,25/194/75  B/G ČJ / stereo

PRIMA  E 8 196,25/201,75  B/G ČJ / stereo

ČT2  E 9 203,25/208,75  B/G ČJ / stereo

Prima cool  S 22 311,25/316,75  B/G ČJ / stereo

NOVA Cinema  S 23 319,25/324,75  B/G ČJ / stereo

TV Barrandov  S 24 327,25/332,75  B/G ČJ / stereo

PRIMA ZOOM  S 25 335,25/340,75  B/G ČJ / stereo

PRIMA LOVE  E 30 543,25/548,75  B/G ČJ / stereo

Fanda  E 31 551,25/556,75  B/G ČJ / stereo

TV Noe  E 32 559,25/564,75  B/G ČJ / stereo

Šlágr TV  E 33 567,25/572,75  B/G ČJ / stereo

Markíza  E 34 575,25/580,75  B/G SJ / stereo

STV1  E 35 583,25/588,75  B/G SJ / stereo

!!!!!!!!! Označené programy bude 
nutné přeladit !!!!!!!!!

Frekvence analogového vysílání 
od 2. 4. 2013 
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Omezená nabídka
Digital SD Digital HD
Barrandov Barrandov HD

ČT sport ČT sport HD

ČT1 ČT1 HD

ČT1-JM ČT2

ČT2 ČT24

ČT24 Doma

Deutsche Welle Dvojka

Doma Jednotka

Duck TV JOJ HD

Dvojka JOJ Plus

Fanda Markíza HD

France 24 Nova Cinema

Jednotka Nova HD

JOJ Prima COOL

JOJ plus Prima Family HD

Markíza

Moravianet

Noe TV

Nova

Nova Cinema

Nova Smíchov

Óčko

ORF1

ORF2

Pětka

Prima COOL

Prima Family

Prima Love

Prima ZOOM

Šlágr TV

TA3

TV Pohoda
TV Přibyslav

TV5 monde

Kódované kanály v Omezené nabídce

Nové programy

Nabídka TV PROGRAMŮ
Základní nabídka

Digital SD Digital HD

AMS AMS HD
Animal Planet Eurosport 2 HD

Animax Eurosport HD

AXN Film Europe Channel HD

AXN Crime MTV CZ

AXN Sci-fi Nova Sport HD

CBS Reality Spektrum HD

CNN

Comedy Central Extra
CS Film

CS mini

Discovery Channel

Disney Channel

ESPN America

Eurosport

Eurosport 2

Fajn Rock TV

Fashion TV CZ

Film Europe Channel

Film+

Fine Living

Fishing&Hunting

History

JimJam

Leo TV

MGM

Minimax

MTV CZ

Musiq 1

National Geographic

Nickelodeon

Nickelodeon Junior
Nova Sport

Spektrum

Spice

Sport 1

TLC

Travel Channel

TV Paprika

Universal Channel

VH 1

Viasat Explorer

Viasat History

DOKUMENTY HD
Discovery HD Showcase

Animal Planet HD

History HD

National Geographic HD

Fashion TV HD

+

Nabídka LEGENDY CS  

ZDARMA

DOKUMENTY
Discovery World

Discovery Science

ID Investigation Discovery

Nat Geo Wild

+

Nabídka LEGENDY CS  

ZDARMA

HUDBA
MTW Live HD

MTV Rocks

MTV Hits

MTV Dance

VH1 Classic

+

Nabídka LEGENDY CS 

 ZDARMA

LEGENDY CS
Kino CS

Doku CS

Muzika CS

SPORT
ESPN America HD

Golf Channel

Sport 2

Sport 5

Extreme Sports

+

Nabídka PLAYBOY ZDARMA

PLAYBOY
Playboy

Private Spice

FILMBOX EXTRA
Filbox HD

Filmbox Extra 1

Filmbox Family

+

Nabídka FILMBOX 

ZDARMA

FILMBOX
Filmbox

Filmbox Plus

EROTIKA
Hustler TV

Daring! TV

MAXPACK
HBO HD

HBO HD

HBO 2

HBO Comedy

CINEMAX

CINEMAX 2

HBO HD
HBO HD

HBO

HBO 2

HBO Comedy

HBO
HBO

HBO 2

HBO Comedy

Na podvodné inzeráty 
z Anglie nereagujte
Výhodné nabídky na 
koupi vozidel vás mohou 
zbytečně připravit 
o peníze

KRAJ VYSOČINA – Kriminalisté z odboru analytiky, oddělení informační kriminality 

Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, prověřovali v období posledního půl roku 

celkem jedenáct případů podvodného jednání dosud neznámého pachatele, který pro-

střednictvím internetových inzerátů nabízí výhodný nákup motocyklů, osobních automo-

bilů nebo traktorů, které by měly být dovezeny z Anglie.

„Všechny tyto nabídky, které se objevují na různých internetových serverech, včetně za-
vedených českých. Na první pohled se zdají být velice věrohodné a seriózní, často v češ-
tině, nápadná bývá pouze výhodná cena nabízeného zboží.  Jakmile zájemce o koupi 
projeví zájem, je kontaktován pachatelem, který údajně zajistí převoz do ČR zaručenou 
přepravní společností. Poté je kontaktován neexistující přepravní společností, která začne 
pod různými záminkami lákat peníze z poškozeného. Pokud poškozený zašle na přísluš-
ný bankovní účet peníze jako zálohu, případně uhradí další náklady spojené s převozem 
vozidla, nedočká se ani svých peněz ani vybraného vozidla,“ varuje před podvodníky 

mjr. Mgr. Martin Vaněček, vedoucí odboru analytiky. Poté takový případ oznámí policis-

tům, kteří zahájí prověřování podezřelého jednání. Variací na tento způsob je případ, kdy 

poškozený nabídl vozidlo k prodeji, fi ktivní zájemce z něj vylákal různé poplatky údajně 

spojené s přepravou vozidla a poté kontakt ukončil. Některé internetové servery, které 

se zabývají prodejem ojetých vozidel, již na tyto možné podvodné inzeráty reagují a snaží 

se je ze svých nabídek pravidelně mazat. Současně podvedení lidé varují v internetových 

diskuzích další kupující, aby byli v takových případech velice obezřetní, přesto se ale 

podvodným nabídkám nedá zcela zabránit. 

„Scénář podvodné nabídky bývá vždy velice podobný. Stalo se, že dokonce byl na 
přepravních poplatcích podveden poškozený, který motorové vozidlo do Anglie nabídl 
k prodeji. Prodávající používá k podvodnému jednání bankovních účtů, které jsou zří-
zeny u peněžních ústavů ve Velké Británii“ dodává kriminalista z oddělení informační 

kriminality, který případy v našem kraji,  prověřuje. Kriminalistům se při prověřování 

podezřelých případů podařilo zjistit, že se jedná v poslední době nejčastěji o Bank Of 

England nebo BARCLAYS Bank. Kriminalisté proto opětovně varují všechny občany, kte-

ří by chtěli reagovat na inzeráty s lákavými nabídkami na koupi vozidel, aby neposílali 

na bankovní účty zřízené u zahraničních bank především pak u výše jmenovaných ang-

lických bank fi nanční prostředky jako různé zálohy na koupi, pojištění, nebo zálohy na 

převoz nabízených vozidel, nebo jiného zboží do České republiky. Ochrání se tak před 

podvodným jednáním neznámých pachatelů, kteří páchají tuto formu trestné činnosti, 

protože její objasnění je zejména pro rozdílnou právní úpravu ve Velké Británii obtížné.

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Oddělení mediální komunikace a PR

kpt. JUDr. Dana Čírtková
vedoucí – tisková mluvčí

tel: 974 261 207, mobil: 725 375 094, e-mail: pio@policievysocina.cz  
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ZÁPIS D TÍ DO MATE SKÉ ŠKOLY 
 

Zápis d tí do Mate ské školy P ibyslav 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 vezm te:  

- sv j ob anský pr kaz 
- rodný list dít te     
- p ihlášku do MŠ potvrzenou 

d tským léka em. 
 
Formulá  p ihlášky si m žete vyzvednout 
na podateln  M  U P ibyslav. 
 
T šíme se na Vaši ú ast. 
       Mgr. Nad žda Štoura ová 
   editelka MŠ P ibyslav 

V polovině února si naši žáci užívali týdenních jar-

ních prázdnin. Po návratu z nich čekalo žáky 9. tříd 

poslední rozhodování o budoucím studiu. Nyní již 

mají přihlášky na střední školy podané – kostky jsou 

vrženy. Deváťáci taktéž absolvovali testování svých 

vědomostí z hlavních předmětů.

Zástupci školy se zúčastnili školních i okresních 

kol olympiád a soutěží různého zaměření. Úspěchy 

slavili mladí recitátoři. V okrskovém kole v Havlíčko-

vě Brodě získali přední místa ve všech kategoriích: 

Pavel Körber – 1. místo, Adéla Gurová – 2. místo, 

Apolena Kasalová – 3. místo, Daniel Pokorný – 

1. místo, Gabriela Vošická – 3. místo. Okresní kolo 

pak proběhlo 12. března v Ledči nad Sázavou a zde 

Daniel Pokorný obsadil ve své kategorii bronzovou 

příčku. Všem gratulujeme!

Druhé a třetí třídy nadále pokračují v plaveckém 

výcviku a třídy šestá a devátá navštívily středisko 

ekologické výchovy Ostrůvek, kde pro ně byly při-

praveny výchovně vzdělávací programy.

Koncem února uspořádal kroužek Otakárek 

besedu s přibyslavskými seniory „Škola, základ ži-

vota“. Pro děti to byla zajímavá možnost porovnat 

školu dnešní s tou, kterou navštěvovaly dřívější ge-

nerace.

V současné době jsou žáci z prvního stupně se 

svými instruktory na lyžařském kurzu v Peci pod 

Sněžkou. Ti, co zůstali ve škole, však již žijí jarem, 

jež právě /alespoň astronomicky/ nastalo. Výzdoba 

školy a jarní a velikonoční témata, která se prolínají 

všemi vyučovacími předměty, nám to jasně doka-

zují. Žákům, jejich rodičům a všem čtenářům přeji 

radostné nadcházející svátky. 

Pavel Linka
zástupce ředitele ZŠ Přibyslav
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 Z koncertu žáků

12.–14. 4. 2013
 pro ministranty od 6 do 15 let

die
cé

zn
í m

inistranské setkání

„n
eb

oj se, jen v
“ 

www.facebook.com/mspribyslav

co s sebou:

sobota 14.00  

       „neboj se, jen v “ ( k 5,36)

Přibyslav – Ve dnech 12. až 14. dubna zaplaví toto malebné město na 250 kluků i holek ze všech 

koutů Královéhradecké diecéze.  Místní římskokatolická farnost totiž hostí diecézní setkání minist-

rantů, které se koná každoročně pokaždé v jiném místě rozlehlé diecéze. Přibyslav při té příležitosti 

navštíví oba královéhradečtí biskupové. Hlavním motivem setkání je přiblížit mladým služebníkům 

u oltáře dvě hlavní události, kterými v letošním roce žije katolická církev. První je Rok víry vyhlášený 

emeritním papežem Benediktem XVI a druhou je připomínka 1150. výročí příchodu věrozvěstů 

Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Na to odkazuje logo i motto setkání, kterým je citát z Markova 

evangelia: „Neboj se, jen věř.“ 

 Ministranty čeká nabitý program. Na úvod se seznámí s Cyrilem a Metodějem a s okolnostmi jejich 

mise. Sami se poté vydají po jejich stopách. V okolí Přibyslavi bude rozmístěno několik stanovišť, kde 

si mladí účastníci budou moci vyzkoušet své misionářské dovednosti.  Součástí setkání bude i několik 

přednášek o víře speciálně určených pro ty, kteří slouží u oltáře. Mladí také neopomenou navštívit 

přibyslavské pamětihodnosti, ať už se jedná o hasičské muzeum, či letiště a meteorologickou stanici.  

Vrcholem celého setkání bude mše svatá s královéhradeckým biskupem Janem Vokálem, která se 

uskuteční v sobotu 13. 4. ve 14.00 hodin v kostele Narození sv. Jana Křtitele. Kolem oltáře v přiby-

slavském kostele se při té příležitosti shromáždí nejvíce ministrantů v jeho historii. 

Na závěr setkání v neděli budou ministranti slavit mši svatou s pomocným biskupem Josefem Kajnekem.

Skutečnost, že se setkání ministrantů koná letos právě v Přibyslavi, poukazuje na vitalitu zdej-

šího farního společenství a jeho význam v rámci celé diecéze. „Jsem rád, že se farnost podílí na 
organizaci letošního setkání. Farní společenství to může podnítit a inspirovat k dalším podobným 
iniciativám.“ dodává optimisticky přibyslavský farář P. Mgr. Zdeněk Kubeš. 

Jan Málek

Přibyslav uvítá 
stovky ministrantů
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V měsíci únoru se konala schůzka mladých „červeno-

křižáčků“. V domečku v Harmonii jsme si to pěkně 

užili. Pod stromeček o loňských Vánocích jsme dostali 

překrásný model lidského těla a tak jsme se učili jed-

notlivé části – kosti, orgány…..

Jestlipak víte, že….
Lidské srdce bije přibližně 40 milionkrát za rok 
V lidském těle je přibližně 95 000 km cév 
Jedna krvinka potřebuje přibližně 60 sekund na jeden  
kompletní oběh v těle

Na tvém jazyku je přibližně 9000 chuťových pohárků 
Během celého života průměrný člověk sní 50 tun po- 
travy a vypije přibližně 50 000 litrů tekutin

Během života člověk vytvoří tolik slin, že by jimi napl- 
nil dva plavecké bazény 

Ve tvé pokožce se nachází přibližně 72 km nervových  
vláken.

Děti mají 300 kostí 
Dospělí mají 206 kostí (když dítě roste, některé kosti  
spolu srůstají)

Přibližně polovina všech kostí se nachází v rukou  
a nohách

V těle se nachází přibližně 100 bilionů buněk. To je  
100 000 000 000 000 buněk!

V těle se nachází víc bakterií, než je buněk v těle! 
Buňky mají různou délku života – buňky žaludku žijí  
pouze dva dny, buňky mozku mohou žít tak dlouho, 

jak je člověk živ…

Každou minutu v lidském těle zemře tři sta miliónů  
buněk.

Tak toto a mnohem více jsme se dozvěděli ….
 

* V březnu o velikonočních prázdninách se chystáme 

na výlet do Žďáru nad Sázavou relaxovat svá těla 

v bazénu. Samozřejmě si povíme opět něco o zdra-

vovědě.

* V měsíci dubnu se připojíme k velice pěkné akci 

„Čistá Vysočina“ 

vyrážíme do ulic v pátek 12. 4. 2013 – 
sraz u školy v 16.15 hodin 
S sebou svačinku a pití, vhodné oblečení a obuv. 

Gumové rukavice dodáme.

* V sobotu 13. 4. 2013 nás čeká výpomoc na 

stanovištích na Dopravním dopoledni, které pořádá 

KVC Harmonie – jsou připravena zajímavá stanoviště 

a krásný doprovodný program….

Máme i zájemce o náš zdravotní stánek, který je jako 

doprovodný program jiných akcí. Pro děti nabízíme 

teoretický i praktický nácvik, jak správně postupovat 

při první pomoci. Na odpočinek máme přichystány 

kvízy, doplňovačky, omalovánky apod. Pro dospělé je 

ve stánku připravena také výuka první pomoci s prak-

tickým nácvikem. Zájemci budou mít možnost nechat 

si změřit TK, BMI apod.

* Během měsíce března a dubna absolvují naše členky 

nad 15 let a více kurz oddílových vedoucích, kurz Hlav-

ního vedoucího a Zdravotníka zotavovacích akcí. Děkuji 

jim za čas, jež jsou ochotny věnovat dalšímu vzdělávání.

* Začínají přípravy na 3. ročník příměstského tábora 

– doufejme, že počasí nám bude přát jako v minulých 

letech (….to totiž nenaplánujeme ).

* V letošním roce jsme byli požádáni o zajištění 
personálního obsazení na tábor pobytový (Oblast-
ní studijní středisko), který se koná v Daňkovicích 
(u Sněžného) v termínu od 1. 7. do 7. 7. 2013 (po-ne).
Krásné jaro přejí děti a vedoucí z kroužku červenokři-

žáčků.

za MS ČČK Přibyslav 
Ilona Loužecká

Místní skupina Českého červeného 
kříže v Přibyslavi

 Schůzka ČČK v domečku v Harmonii

H A R M O N I E
MATEŘSKÉ CENTRUM

Mateřské centrum nabízí jedinečnou příležitost 

pro maminky na mateřské dovolené.

Je to místo, kde se maminky s malými dětmi setkávají, 

zúčastňují se různých programů, či se samy aktivně po-

dílejí na jejich vytváření. Mateřské centrum nabízí aktivity, 

které maminkám umožní vyjít z izolace a zničujícího ste-

reotypu, kam se celodenní péčí o dítě dostávají. Maminky, 

které se aktivně podílí na programech, si udržují profesní 

orientaci, posilují své sebevědomí, nalézají 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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 Výroční schůze SPCCH ČR ZO Přibyslav  

SPCCH ČR ZO Přibyslav 
informuje…
Koncem měsíce března se uskutečnila naše tra-

diční výroční členská schůze. Jedinou změnou 

bylo místo pořádání. Netradičně jsme se všichni 

sešli v kulturním domě, protože v době, kdy jsme 

schůzi plánovali, nebylo jisté, zda bude ve spole-

čenské místnosti v hasičské zbrojnici dokončena 

rekonstrukce.  Touto cestou chci poděkovat ve-

dení KZM Přibyslav, všem jeho zaměstnancům, 

zvláště pak panu P. Štefáčkovi za jejich vstřícnost. 

Sešli jsme se i tentokrát v hojném počtu. Přítom-

ní byli seznámeni s prací za loňský rok a s plánem 

na rok letošní.

V měsíci dubnu odjedou někteří naši členové 

na rekondiční pobyt do Poděbrad. Jsou v plánu 

další návštěvy našich členů u příležitosti jejich 

životních jubileí. A co dál? Dál připravujeme spo-

lečné procházky jarní přírodou, jednáme s vede-

ním SZM Přibyslav o možnosti využívání bazénu 

na městském koupališti v době letních prázdnin. 

O termínech všech akcí budou naši členové včas 

informováni prostřednictvím Přibyslavského ob-

časníku, plakátem v prodejně Jednoty nebo v naší 

vývěsce. Hezký, sluncem prozářený začátek jara 

všem našim členům i čtenářům Přibyslavského 

občasníku za všechny členy výboru přeje

Věra Schusterová
předsedkyně SPCCH ČR ZO Přibyslav  
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Výroční členská 
schůze Mysliveckého 
sdružení Přibyslav
Dne 2. března 2013 proběhla výroční schůze Myslivec-
kého sdružení Přibyslav. Schůze se konala v restauraci 
Veronika; myslivecké speciality pana Kytličky, které při-
pravil na závěr schůze, byly jako vždy skvělé.

 Na výroční schůzi byly jako každoročně předneseny 
zprávy o činnosti výboru, zpráva předsedy, myslivec-
kého hospodáře, fi nančního hospodáře, kynologic-
kého referenta a revizní komise.  Po schválení valnou 
hromadou Honebního společenstva Přibyslav byla 
Mysliveckému sdružení Přibyslav prodloužena nájemní 
smlouva honitby na dalších 10 let. Proto proběhly i vol-
by myslivecké stráže a mysliveckého hospodáře na toto 
období. Tato povinnost je zákonem stanovena pro kaž-
dou honitbu. Místo myslivecké stráže v honitbě je vý-
znamné a nezastupitelné. Od člena myslivecké stráže se 
očekává plnění funkce strážce zákonnosti, dohled nad 
dodržováním mysliveckých zvyků, tradic a myslivecké 
etiky. K tomuto je myslivecká stráž vybavena rozsáhlými 
oprávněními.  Její postavení je posíleno i zařazením do 
kategorie veřejného činitele. Myslivecký hospodář má 
například následující úkoly: zabezpečovat plnění po-
vinností spojených s chovem a lovem zvěře, navrhovat 
uživateli honitby opatření k řádnému mysliveckému 
hospodaření v honitbě (odpovídá mu za toto hospoda-
ření), vést záznamy o hospodaření v honitbě, zejména 
o ulovené zvěři, jejím prodeji a ostatních dispozicích s ní, 
připravovat statistická hlášení pro orgány státní správy 
myslivosti, evidovat vydané povolenky k lovu, v honitbě 
používané lovecké psy, vést další předepsané evidence, 
provádět a zajišťovat opatření na ochranu zvěře a další. 
Mysliveckým hospodářem byl zvolen pan Josef Hamer-
ník st. Na této výroční schůzi proběhla rovněž volba no-
vého výboru MS Přibyslav, předsedou byl opět zvolen 
Radomír Němec. Výbor MS se volí na dobu 5 let. 

MS Přibyslav děkuje Městu Přibyslav za příspěvek na 
činnost, který byl využit na dokončení srubu u umělé 
nory v Hesově. Rovněž děkujeme fi rmě Osiva a jme-
novitě pak ing. V. Zábranovi, že nám umožnil získat za 
brigádu na sběr kamení dostatečné množství krmiva 
pro zimní přikrmování zvěře. Z dalších brigád uvádíme 
dokončení rekonstrukce srubu v Hesově a práci v lese 
(sázení stromků, pálení klestí, opravy oplocenek).  Náš 
srub byl bohatě využíván – kromě pobytů organizace 
Junáka a různých schůzovních a společenských akcí 
byla vrcholem loňské sezóny tradiční návštěva holand-
ských myslivců. Byli na srubu ubytováni, také se tam 
stravovali a díky obětavosti členů, kteří měli jejich pobyt 
na starosti, se některým ani nechtělo domů.

Letošní zima nebyla tak krutá jako loňská, ale neustálé 
střídání teplot a dosti častý déšť kladly i tak velké nároky 
na organismus zvěře. Proto se členové MS věnovali i letos 
jejímu správnému přikrmování. Na jaře proběhlo sčítání 
zvěře, na jehož základě se plánuje letošní průběrný od-
střel tak, aby byl podpořen zdravotní stav zvěře a dobrá 
chovná základna pro další roky. Vzhledem k velkoplošné-
mu pěstování monokultur jako je řepka, je zdravotní stav 
hlavně srnčí zvěře vážně ohrožen. Rovněž velkoplošné 
pěstování kukuřice není dobré pro rovnováhu v příro-
dě, v mnoha honitbách již vede k přemnožení černé 
zvěře, která pak způsobuje značné škody na porostech. 

Naše plány pro letošní rok se v brigádnické činnosti sou-
středí na opravy zařízení umělé nory a opět na práci v lese, 
rovněž bychom se rádi opět dohodli s Osivou na sběru 
kamení. Na podzim pojedou naši členové do Holandska, 
kde se již připravují na oslavy 20 let přátelství mezi Moo-
kem a Přibyslaví. Tamní myslivecký spolek k tomuto jubileu 
sestavil knihu, která těchto 20 let dokumentuje.

Na srubu v Hesově letos opět plánujeme v úterý 
v podvečer 30. dubna tradiční „PÁLENÍ ČARODĚJNIC“. 
Na tuto akci srdečně zveme všechny děti i jejich rodiče.

za MS Přibyslav
Anna Šnýdlová

 Z výroční schůze MS Přibyslav
– předseda čte výroční zprávu  

 

 Z výroční schůze MS Přibyslav – blahopřání k jubileu   
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 V knihovně bylo v březnu živo 

Již od začátku měsíce, tedy přímo od 1. března 2013 

probíhala soutěž pro děti „Honba za pokladem“. Sou-

těžní otázky byly rozděleny dle obtížnosti pro děti 

z prvního a z druhého stupně ZŠ. Děti nás všechny 

velmi mile překvapily svým zájmem o soutěžení a tím 

i o získání nových poznatků z knih, kterých by si mož-

ná ani nevšimly. Všechny děti se snažily, dodržely 

pravidla a postupně během měsíce luštily otázku za 

otázkou. Příjemnou tečkou za vyluštěním tajenky bylo 

i vymalování piráta na zadní straně soutěžních listů. 

Ze správně vyluštěných tajenek budou vylosováni dva 

šťastlivci ( jeden z prvního stupně, druhý z druhého), 

kteří získají zajímavé ceny. Z cen jmenujme například 

oblíbenou společenskou hru „Česko Junior“, Cestovní 

knihu plnou zajímavých výletů, krásný školní kapsář, 

gymnastický míč, hračky nebo pastelky. Vítěz bude 

znám až v měsíci dubnu (po uzávěrce čísla), protože 

děti mohou soutěžit a luštit celý měsíc březen.

Ruku v ruce s „Honbou za pokladem“ jde i výtvarná 

soutěž na stejné téma. Tímto zvu všechny na výstavku 

dětských výtvarných prací, která je k vidění v dětském 

oddělení naší knihovny. Celá tato místnost je vyzdobe-

ná úžasnými obrázky pirátů, tajuplných ostrovů, truhel 

s poklady, mapami k pokladům a tak dále. Nejkrásněj-

ší dílko bude také odměněno. Za některé obrázky mu-

síme pochválit celý kolektiv – například děti z družiny 

při místní ZŠ nebo děti z MŠ, které obrovskou měrou 

přispěly k této krásné výzdobě knihovny. 

Nesmím zapomenout ani na „Pirátský kvíz“, který 

děti poctivě vyplňovaly. Z kvízů se všemi správnými 

odpověďmi vylosujeme také jednoho šťastného vý-

herce. Některé otázky byly velmi jednoduché, jiné 

činily malým luštitelům i trochu problémy. Snad si 

z kvízu zapamatují alespoň něco – minimálně jméno 

Sira Francise Drakea, které jim do té doby bylo spíše 

neznámé. 

Nejpilnějšími čtenářkami za rok 2012 se staly slečny: 

Markéta Kolouchová (159 knih) a Aneta Körberová 

(65 knih).

Letos jsme oceňovali dětské čtenáře do 15-ti let, kdy 

hlavním kritériem byl sice počet přečtených knih, ale 

také jsme hodnotili aktivitu čtenáře, jeho vztah ke knihov-

ně či účast na akcích v knihovně. Odměna je nemine.

Celý měsíc nás v knihovně také navštěvovaly děti 

z místních MŠ, družiny nebo školy. Moc jim za příjem-

ná setkání děkujeme a doufáme, že se za námi ještě 

někdy staví, abychom si společně mohli popovídat 

o knihách, něco si přečíst nebo i pohrát. 

První středu v měsíci dorazily i maminky z KVC Har-

monie se svými ratolestmi. Bohužel, očekávali jsme je až 

o týden později, měly tedy spíše volnější program. Další 

setkání proběhne opět první středu v měsíci, tedy hned 

po velikonočním pondělí, 3. dubna 2013 v 8.30 h. Dru-

hou středu v březnu, 13. 3., bylo naplánováno i čtení 

s rodiči a dětmi, nikdo však nedorazil. Proto jsme se 

rozhodli tato odpolední setkávání zrušit. 

Mnoho čtenářů využilo březnové amnestie na vý-

půjčky nevrácené v termínu, upomínky jim tedy byly 

prominuty. Děkujeme jim za navrácení dlouho postrá-

daných knih. Další využili možnosti zaregistrovat se 

do knihovny na rok zdarma.  Do dnešního dne (tj. do 

20. března) máme 19 nově registrovaných čtenářů. 

Právě v tento den proběhla v městské knihovně i za-

jímavá beseda s paní Šárkou Novou o zdravé výživě. 

OHLÉDNUTÍ ZA BŘEZNEM A PŘIVÍTÁNÍ DUBNOVÝCH AKCÍ V KZMP
Milí čtenáři, v tomto příspěvku nelze jinak než si připomenout, co všechno se 
v knihovně dělo v měsíci čtenářů, tedy v březnu. Také se samozřejmě dočtete 
o dubnových novinkách.

Bohužel se tato akce nesetkala u našich občanů s pří-

liš velkým zájmem.

Ani v dubnu se rozhodně s KZM Přibyslav nebudete 

nudit. Jako každoročně tak i letos si pro vás naši diva-

delníci připravili premiéru nové hry. Letos však popr-

vé se k celé realizaci „spojily“ všechny soubory. Ve ves-

tibulu kulturního domu před každým představením 

a o první přestávce se Vám pod vedení paní Jolany 

Slámové při DIVADELNÍM POUŤOVÉM VESELÍ před-

staví členové souboru Hadrián a Přibyslavská pim-

prlata. Budete mít možnost si jako na každé správné 

pouti zakoupit i malou drobnost na památku, vydražit 

třeba koně nebo si vyslechnout v podání potulných 

zpěváků přesmutnou jarmareční píseň o strašném 

skonu pánů na hradě Ronově. Nad vším tím hemže-

ním bude dohlížet obecní policajt, protože… přijede 

i cirkus! A pak už vás v sále bude netrpělivě očekávat 

divadelní soubor Furiant, který letos nastudoval v režii 

paní Anny Šauerové hru Prodaná láska. Je to vlastně 

činoherní zpracování známé opery B. Smetany Pro-

daná nevěsta. Snad návštěva tohoto představení ně-

kterým návštěvníkům pozvedne i trochu náladu, pro-

tože s nově napadaným sněhem se mezi nás vloudila 

dosti „blbá nálada“. Předpremiéra se koná ve čtvrtek 

11. 4. v 18.00 hodin, kdy je vstupné za 60,-/30,- Kč. 

Na premiéru se můžete těšit o den později v pátek 
12. dubna 2013 v 19.00 hodin - vstupné 80,-/60,- Kč. 

Reprízy jsou připraveny na sobotu 13. dubna v 18.00 

hodin a 19. 4. v 19.00 hodin a 20. dubna v 18. 00 ho-

din, kdy je vstupné také 80,-/60,- Kč.

Předprodej vstupenek na DIVADELNÍ POUŤOVÉ 

VESELÍ, v rámci kterého shlédnete i divadelní hru 

PRODANÁ LÁSKA byl zahájen 25. března, zakoupit si 

je můžete v informačním centru. V pondělí 22. dubna 

bude zahájen předprodej na Hudební slavnosti. Kon-

cert Petry Černocké a Jiřího Pracného spolu se žáky 

ZUŠ, pobočka Přibyslav proběhne v sobotu 4. května 

v 19.00 hodin v kulturním domě. 

Závěrem tradičně zmíním některé knižní novinky, 

které si můžete v městské knihovně vypůjčit. 

Z beletrie jmenujme životopisný román o Josefu 

Hasilovi „Návrat krále Šumavy“ od Davida Jana Žáka 

o nepolapitelném převaděči, který se stal předobra-

zem Krále Šumavy, dále se můžete těšit na obsáhlý 

životopisný portrét pátera Josefa Toufara „Jako by-
chom dnes zemřít měli“ od Miloše Doležala. Také si 

nenechte ujít dvě detektivky od Lee Harrisové „Vražda 
na apríla“ a „Vražda na Den otců“ o pátráních bývalé 

jeptišky Christine Bennetové. Novinkami jsou také dvě 

knihy od Salmana Rushdieho „Čarodějka z Florencie“ 

a „Klaun Šalimar“. Zajímavým titulem je také „Nostra-
damova proroctví“ od Mario Readinga, od kterého 

máme i titul „Mayské proroctví“, který na zmiňovanou 

knihu navazuje. 

Děti se mohou těšit na dvě nové knihy od Jo Nesba 

o doktoru Proktorovi – „Doktor Proktor a vana času“ 

a „Doktor Proktor a konec světa. Možná…“. Radost 

určitě udělá i kniha „Kuky se vrací“ od Jana Svěráka.

Nových titulů pro Vás máme ještě mnohem více, 

proto neváhejte a vydejte se do knihovny!

Přejeme Vám, aby s přibývajícím jarním sluníčkem 

a odtávajícím sněhem odtála i ta špatná nálada, která 

mezi námi koluje. 

Markéta Gögeová 
knihovnice Mě k Přibyslav
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Chystáme se na 
turistickou sezónu 2013
Jako každoročně, tak i letos se pomalu blíží jaro 
a snad i léto, i když koncem měsíce března to vypa-
dá spíš na to, že se blíží Vánoce. Ale i přesto se prá-
ce na přípravě zahájení turistické sezóny nezasta-
vily. Začátkem měsíce května bude ve výstavní síni 
Kurfürstova domu otevřena nová výstava obrazů 
přibyslavské rodačky paní Yvonny Horské. I ostatní 
prostory stálé výstavy městského muzea procházejí 
každoroční údržbou a úpravou. Pokračují též pří-
pravy výstavy ak. sochaře R. Podrázského, která má 
být slavnostně otevřena v rámci Přibyslavských slav-
ností začátkem měsíce září. Všem, kteří se rozhodli 
zapůjčit nám nezištně jeho díla pro zamýšlenou vý-
stavu, a nebo i jinak přispěli a přispívají k možnosti 
ji uspořádat, patří náš velký dík. 

Rádi bychom, jako každoročně, tak i letos nabídli 
návštěvníkům našeho města něco nového. Loňské-
ho roku to bylo zprovoznění vyhlídkové gotické 
věže. Letos bychom rádi nabídli turistům možnost 
krátkodobého levného ubytování v našem městě. 
Ovšem to se nám nepodaří opět bez vaší pomoci. 
Možná, že někdo máte pokojík, který „leží ladem“. 
Možná, že vlastníte zařízenou chatku a příliš ji ne-
obýváte. A nevadilo by vám, že by tyto prostory, 
třeba jen na jednu noc, získaly nové obyvatele. Dříve 
to bývalo docela běžnou praxí, že lidé některé ne-
příliš využívané bytové prostory nabízeli zájemcům 
jako „letní byt.“ Snažíme se udělat průzkum, jestli 
se v našem městě a nebo jeho okolí takové objekty 
nebo jejich části nenacházejí. Budeme vděčni za 
každý kontakt. Kdo byste měl zájem občas takový 
prostor nabídnou k pronajmutí, kontaktujte nás na 
tel čísle 569 484 361 a nebo osobně v Informačním 
centru Přibyslav. 

Anna Šauerová
ICMM Přibyslav

PŘIBYSLAVSKÉ 
KALENDÁRIUM 
Narodili se v měsíci dubnu ...

* 14. dubna 1861 v Třebechovicích pod Orebem 

Jan Milota Orebský
řídící učitel, prozaik a básník pro mládež, autor didak-

tických povídek, říkadel a epických básní, překladatel 

z francouzštiny.
 

Zemřeli v měsíci dubnu …

†  2. dubna 2001 v Přibyslavi

ak. sochař Roman Podrázský
sochař, malíř a bývalý starosta města, který se zapsal

do povědomí veřejnosti, především jako spoluautor 

Meditační zahrady v Doudlebcích u Plzně.

†  7. dubna 1926 v Přibyslavi

MUDr. František Malinský
významný přibyslavský podnikatel v bramborářském 

průmyslu, majitel škrobárny v Ronově nad Sázavou, 

iniciátor založení akciové společnosti AMYLON 

† 14. dubna 1986 v Havlíčkově Brodě

akademický Vladimír Malinský
syn MUDr. Františka Malinského, centrální ředitel 

akciové společnosti Amylon, po znárodnění veškerého 

majetku stejně zůstal až do své smrti pro všechny 

ve svém okolí „panem továrníkem“.

JARNÍ SLAVÍK 2013
Začátkem měsíce března se v kulturním domě ko-

nala pěvecká soutěž v karaoke Jarní slavík 2013. 

Jako vloni, tak i letos se fi nále soutěže zúčastnili 

žáci základní školy z Havlíčkovy Borové, Přibyslavi 

a Velké Losenice. Ve dvou kategoriích své pěvecké 

umění předvedlo celkem 17 účinkujících. Výkony 

byly opravdu vyrovnané a odborná porota ve slo-

žení Michala Štefáčková, Michal Hájek a Libor Ja-

roš, měla opravdu nelehký úkol vybrat ty nejlepší. 

„Ocenění by měli dostat všichni“, řekl po ukončení 

soutěže M. Hájek: „Ale vítěz může být vždy jeden. 

Co se dá dělat,“ povzdechl si. A kdo nakonec oprav-

du zvítězil? V první kategorii – 1. až 5. třída se na 

prvním místě umístila Bára Homolová z Velké Lose-

nice, těsně za ní na druhém místě skončila Martina 

Zychová z Přibyslavi a cenu za třetí místo si odnesl 

David Mach opět z Velké Losenice. Ve druhé kate-

gorii – 6. až 9. třída s velkou převahou zvítězila jako 

vloni Jana Sobotková z Velké Losenice, druhé místo 

patřilo Petře Sobotkové z Přibyslavi a třetí místo ob-

sadila Karolína Žáková z Havlíčkovy Borové. Byly 

uděleny i dvě zvláštní ceny poroty. Zde suverénně 

kralovala ZŠ Havlíčkova Borová. V první kategorii 

byla oceněna Dorota Stránská a ve druhé Rostislav 

Beran. Celý pořad moderovala paní Hana Loub-

ková a Ilona Doležalová. Naplněný sál odměňoval 

všechny soutěžící mohutným potleskem a nebylo 

snad jediného nespokojeného diváka. Na tom má 

nemalou zásluhu i vedoucí kulturního domu Petr 

Štefáček. Je pravda, že se v očích některých soutě-

žících objevila i lítost, že právě oni nebyli mezi těmi 

šťastlivci, kteří stanuli na pomyslném stupni vítězů. 

O sladkou „náplast“ se postarala fi rma Cukrárna 

Fontána s. r. o., která obdarovala všechny soutěžící 

sladkými dortíky, za což všem jejím zaměstnancům 

patří nemalý dík.  Takže, komu se letos příliš ne-

dařilo, bude mít možnost složit „reparát“ v dalším 

ročníku této soutěže. 

Anna Šauerová a Petr Štefáček

Grafi k Přibyslavského občasníku Václav Juda
se omlouvá přispěvovatelům 

za chyby způsobené v březnovém čísle 
v příspěvku „STATISTIKA ROK 2012“ na str. 4 

a v příspěvku „Změny v KTV a internetu“ na str. 5.
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Přijďte do kina!
V sobotu 27. dubna se uskuteční poslední akce Filmového 

klubu Přibyslav v této sezóně. V 19.30 h. začne promítání 

fi lmu Lore. Australská režisérka Cate Shortlandová 

natočila originální a velmi palčivý příběh dospívající 

německé dívky, která je, spolu se svými sourozenci, obětí 

druhé světové války – byť v souvislostech, nad nimiž nás 

málokdy napadne přemýšlet. 

Koncertní část večera budou mít tentokrát na starost 

hosté z Prahy. Soundsystem United Forces of Dub 
přiveze hudbu naplněnou pozitivními vibracemi. Tento 

koncert vás obklopí bezstarostnou atmosférou letního 

večera. Máte tak jedinečnou příležitost užít si „DUB“ již 

v dubnu.

Více informací najdete na www.fkpribyslav.cz a na 

www.facebook.com/fkpribyslav.

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

Ach ty seznamy
Již několik návštěvníků Přibyslavi se mě ptalo, co má 
společného K. Havlíček Borovský s naším městem. 
Všimli si totiž busty, která je umístěna pod zámkem. 
Problém je, že se nic nedozví ani z tabule, jež se 
nachází naproti. Podobně laxně vyznívají seznamy 
významných osobností, které jsme mohli spatřit v po-
sledních dvou číslech občasníku. Jelikož jsem se tomu-
to tématu určitý čas věnoval, dovolím si přispět svou 
troškou do mlýna. Dá se říct, že v posledních letech se 
s významnými rodáky tzv. roztrhl pytel. Už to není jen 
hrstka jmen, která jsme si uváděli v rámci výuky české-
ho jazyka na místní ZŠ. Jména J. Otty či ThDr. J. Filipa 
se přitom vyslovovala hodně potichu. První byl přece 
podnikatel, který vykořisťoval dělníky a druhý kněz 
katolické církve, kterou bolševici chtěli zlikvidovat. 
Nedá se zapomenout na zděšení v obličeji tehdejší s. 
učitelky, když si spolužačka dovolila vyslovit jméno spi-
sovatele P. J. Filipa. Myslím si, že při pohledu na zmíněné 
seznamy v PO by nejásal ani PhDr. O. Málek; není tam 
uveden jak starosta A. B. Čepl, tak ani historik a čestný 
občan MUDr. F. Půža. Nevím, podle jakého klíče se 
rozdělovalo uvedení příslušných jmen, ale zapomnělo 
se i na další čestné občany: starostu M. Novotného, 
zachránce zámku JUDr. M. Řepiského, P. A. Horneka 
či P. F. Šrámka. V jiné rubrice byla vzpomínka na učitel-
ku R. Kuncovou, kterou mají mnozí spojeni s její averzí 
k zavedení plynu do našeho města. Z dalších žen se 
mohla vybrat alespoň autorka několika knih a rozhla-
sových her E. Trnková, kronikářka a básnířka K. Te-
sařová nebo překladatelka J. Vrtišová dodnes známá 
v Obci překladatelů. Prázdné místo na stránce v PO 
2/2013 mohlo být vyplněno dalšími jmény: lékař-lidu-
mil MUDr. K. Prošek, starosta A. Böhm, podle kterého 
je pojmenována ulice, P. K. Filip-básník, J. Landsman-
matematik, V. Smeykal-chemik, z Dolní Jablonné 
F. Musil- spisovatel, z České Jablonné P. F. Vlček-autor 
odborných tisků. A uvést se mohlo i jméno spisovatele 
PhDr. V. Řezníčka, který do Přibyslavi často jezdil. V PO 
3/2013 mohlo být uvedeno ještě jméno továrníka 
J. Smeykala, významného sokola ing. A. Švece či spiso-
vatele ze Dvorku F. Pátka a třeba i faráře a překladatele 
V. S. Jurena. Nemám za zlé opomenutí výše napsaných 
jmen, rubrika je nová a neznámý autor ještě nemá 
tolik informací. Ale není se co divit, vždyť do dnešní 
doby nemáme de facto kompletní seznamy obětí I. 
ani II. sv. války. Např. na webových stránkách holo-
kaustu nalezneme (kromě již známých 10 židovských 
obětí) taktéž jméno J. Laveckého; zemřel v Terezíně 
29. 5. 1942.

J. Ledvinka, ml.

Jaké to je být rodičem 
v Přibyslavi
V březnovém vydání Přibyslavského občasníku pan 

starosta J. Štefáček uveřejnil „Komentář“. Nedá mi to 

nereagovat. 

V současné době jsem matkou na plný úvazek. Mám 

jak malé dítě v péči doma, tak jedno dítě v mateřské 

škole a dvě děti v základní škole v Přibyslavi. Každé ráno 

předávám své děti učitelkám, kterým důvěřuji, že se 

o mé děti dobře postarají. Jsem jim vděčná za každou 

zpětnou vazbu, kterou od nich dostanu. Zároveň jsem 

vždy ráda, když ony uvítají moje připomínky a náměty. 

Dochází tak k bezproblémové komunikaci a vstřícnému 

prostředí, ve kterém se líbí našim dětem. 

Přesně takový přístup nám nastínila i nová paní 

ředitelka mateřské školy Naděžda Šťouračová, která 

na schůzce s rodiči v polovině března představila svoji 

vizi mateřské školy. Paní ředitelka nechce rozhodovat 

sama, chce znát názor jak paní učitelek, tak rodičů. Vítá 

všechny připomínky rodičů a tím dává najevo, že rodiče 

jsou jejími partnery, jejichž názor respektuje. Slíbila, že 

bude úzce spolupracovat s Radou rodičů, do které jsme 

zvolili zástupce z každého oddělení MŠ. My rodiče se 

budeme učit podílet se takto aktivně na dění ve školce 

a zároveň na sebe přebírat spoluodpovědnost, která 

s tím souvisí. Tolik k mé zkušenosti z mateřské školy.

U základní školy je podle zákona zřízena Školská 

rada, kde mají své místo i zástupci rodičů, kteří sem 

vnášejí pohled rodičů a pracují zde jako prostředníci 

v komunikaci mezi rodiči a vedením školy. Já jako 

rodič školáků jsem využila této možnosti a oslovila 

je s konkrétními náměty. Dva roky po sobě jsem se 

setkávala s rodiči budoucích prvňáčků a opakovaly se 

vždy stejné obavy, nezodpovězené otázky a nejasnosti 

spojené se vstupem jejich dětí do 1. třídy. Zamyslela 

jsem se, čím jsou tyto pochybnosti způsobené, a nabídla 

škole pohled rodiče. Jedna věc je ta, že můj pohled 

vedením školy nebyl vítán. Druhá věc je ta, že zástupci 

rodičů přicházejí do Školské rady s podněty rodičů 

a nesou tím na trh svoji vlastní kůži při jednáních. Tímto 

děkuji paní Janě Augustinové a paní Iloně Loužecké, 

že nepřistupují ke svojí práci jen formálně, ale naplno 

a velice zodpovědně. Oceňuji jejich snahu i odvahu.

Po přečtení „Komentáře“ našeho pana starosty 

J. Štefáčka, který zastupuje zřizovatele mateřské 

i základní školy, jsem byla rozčarována. V jednom 

odstavci jsem byla seznámena s úvahami, co Školská 

rada může konat či co by měla podle místních zvyklostí 

ctít. Také jsem se dočetla, co by Rada města mohla, 

ale Školská rada jí bohužel neumožnila. Posledním 

dvěma větám se mi však nechtělo věřit („Doufám, 
že rozhodnutí ŠR není účelové. Probíhající konkurz 
nám ukáže více.“). Tyto argumenty jsou založeny na 

myšlenkových pochodech pana starosty a myslím si, že 

by je neměl předkládat všem čtenářům Přibyslavského 

občasníku. Předpokládám, že jeho spekulace nejsou 

založeny na faktech, a proto považuji za neetické je 

zveřejňovat.

Po mnohých rozhovorech s rodiči, kteří byli tímto 

příspěvkem pana starosty také rozladěni, mě nezbývalo 

nic jiného, než se na stejném místě jako on vyslovit 

a podpořit členy Školské rady, aby se nenechali odradit 

od své práce, kterou jsme na ně také my rodiče přenesli. 

Byla bych ráda, aby v Přibyslavi mezi rodiči, pedagogy 

a zřizovatelem škol panovala příjemná atmosféra 

a abychom společně vytvářeli prostředí, které povede 

ke konstruktivním řešením malých či velkých problémů, 

se kterými se budeme v budoucnu potýkat.

Jana Kamarádová

Čemu věřit?
Každý den vidíme či slyšíme něco, co nás úplně „vytočí“ 
a v té chvíli máme potřebu se proti tomu ozvat. To se 
řekne, že je potřeba to někam napsat, upozornit, něco 
s tím dělat. Potom každý ochladne, zase se objeví 
něco dalšího a tak to jde dokola. Ve spravedlivém 
rozhořčení si myslíme a věříme, že přece logicky 
každý rozumný člověk nám musí dát za pravdu a že 
ti nahoře, přijdou a pomohou. To dá přece zdravý 
rozum, říkáme si. Jenže si hned nevzpomeneme, že 
vlastně zdravý rozum umřel, což jsme se dozvěděli 
z internetového parte v červencovém Přibyslavském 
občasníku (2012). S ním zmizelo i spousta příbuzných 
a za chvíli nebudeme jejich jména ani znát. A při tom 
jsou tak důležitá pro zdraví celého lidstva. Chci věřit, 
že se občas zdravý rozum probudí a s ním i to co je 
úcta, láska, čest, svědomí, slušnost, spolehlivost apod. 
Ale pozor! Neplést si pojmy. Láska? Dnes si pod tímto 
slovem mnozí představují snad jenom sex. Kde zůstal 
hlavní význam lásky – cit? Ona taky televize jinak než 
jako sex lásku nepředstavuje. Avšak nesmí se vše svádět 
na televizi. 

Další: Úcta jeden k druhému, hlavně ke stáří. Jak 
ji mladí získají, když rodiče před dětmi mluví o svých 
rodičích jen jako o dědkovi a bábě? Vše se jim vrátí 
ve vlastním stáří. Přitom dědeček s babičkou by za ně 
dýchali. Jistě to tak není, zaplať Pánbůh, všude. 

Další: Čest, spolehlivost. Můžeme dnes ještě věřit 
čestnému slovu a spoléhat na něj? Nemůžeme, ani když 
je napsané a podepsané. (To vidíme i na těch nejvyšších 
místech). Podepsané lidmi, na které spoléháme. 
Integrované obce na splnění určitých slibů nečekají 
týdny, měsíce, ale i roky. Občas sleduji zasedání našich 
představitelů z Mě Ú v Přibyslavi, které je přenášeno 
kabelovou televizí. Všimněte si. Tam snad nepadne 
slovo o tom, co je třeba udělat pro tu kterou vesnici. 
Co je potřeba splnit – protože to představitelé kdysi 
slíbili. Píšu KDYSI, protože některé požadavky jsou už 
staré roky! Tady v Keřkově se nekonečně dlouho vleče 
otázka komunikací v obci, což je neustále odkládáno 
z důvodu dělání kanalizace. Bohužel, nedělá se ani 
kanalizace, ani povrch cest. To „záplatování“ nestojí za 
nic. V březnovém občasníku pan místostarosta Martin 
Kamarád píše, že ministerstvo zemědělství akceptovalo 
žádost o dotaci na kanalizaci v obcích Dobrá a Keřkov. 
Konečně? Dobrá zpráva, ale uvidíme, jak to dopadne. 
Další věc, která by nás v Keřkově potěšila a o které 
se mluví taky roky, je zvonička. Roky stojí pod lípou, 
jednoduchá s nevelkým zvonem, ale vždycky bylo 
hezké, když se v poledne a navečer rozezněl a oznámil 
klekání, aby se lidi chvilku pozastavili v denním shonu. 
Roky jeho hlas oznamoval „hodinku“, že některý soused 
odešel na věčnost. Bohužel, není dost síly ani času a lidí, 
kteří by mohli toto vykonávat. Ale je možnost v dnešní 
době, aby tahle bohulibá činnost byla nahrazena 
automatikou. I to bylo Keřkovu slíbeno. Informovala 
jsem se, kolik takové zařízení stojí.  V rozpočtu města 
je to doslova pakatel. Zvlášť, když taková obec jako 
je Keřkov přináší do rozpočtu až 3 000 000,- Kč. Teď 
z jiného soudku. Na jedné straně chceme, aby se něco 
vytvořilo, a na druhé straně se setkáme s vandalstvím, 
které normálně myslící člověk nepochopí. Tak u silnice 
mezi Dobrou a Keřkovem někdo přerazil kříž. A nebylo 
to poprvé. KŘÍŽ! Co je to za člověka? Chtělo by se 
říct, že se Boha nebojí, kdo tohle udělá. U polní cesty, 
kam se chodí dost na procházky, jsme loni udělali pod 
břízkami lavičku. Minulý týden jsem tam šla a lavička je 
rozbitá. Úplně! Co k tomu říct. Když nikoho nechytíte, 
nemůžete to na nikoho svádět. Je to smutné! Pokud 
bude tyto řádky číst ten, kdo si vybíjí energii tím, že ničí 
věci, ať raději tu sílu věnuje tomu, že něco udělá. Třeba 
novou lavičku!! Marie Voralová     
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PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ – 
JUNIOR
2. disciplína – MÍČOVÝ VÍCEBOJ – 10. 3. 2013
Této disciplíny se zúčastnilo 26 závodníků včetně několika dětí předškolního věku - 
které se statečně poměřily se staršími dětmi.
Nejvíce bodů dosáhli Kasal Jakub (14 bodů) a sestry Anna a Katka Fikarovy (shod-
ně 16 bodů).

Výsledky:
KATEGORIE: DÍVKY – mladší
Poř. Příjmení Jméno Ročník Basketbal Házená Florbal Body 

celkem
1. Fikarová Anna 2002 5 6 5 16

2. Stehlíková Natálie 2002 1 6 4 11

3. Loužecká Terezie 2003 6 0 4 10

3. Loužecká Viktorie 2003 1 2 7 10

5. Čeloudová Pavla 2002 2 4 3 9

5. Kasalová Apolena 2002 4 4 1 9

7. Tušlová Karolína 2004 0 2 5 7

8. Křesťanová Vendula 2008 0 1 1 2

MÍČOVÝ TROJBOJ – VÝSLEDKY
MUŽI Košíková Florbal Kopaná CELKEM
Příjmení Jméno počet 

opako-
vání

počet 
opakování

počet 
opako-

vání

součet 
bodů

celkově 
body

pořadí

Kubát Jiří 3 8 5 16 100,00 1

Loužecký ml. Petr 8 2 5 15 93,75 2-5

Plachta Marek 6 7 2 15 93,75 2-5

Kasal Roman 4 7 4 15 93,75 2-5

Kasal Matěj 4 8 3 15 93,75 2-5

Háněl Tomáš 5 1 8 14 87,50 6

Vábek Jaroslav 5 4 4 13 81,25 7-8

Kasal Jakub 4 6 3 13 81,25 7-8

Dolák Vladimír 2 5 4 11 68,75 9-12

Loužecký st. Petr 4 4 3 11 68,75 9-12

Moštěk Josef 2 4 5 11 68,75 9-12

Matějka Zdeněk 0 4 7 11 68,75 9-12

Loužecký Filip 4 4 2 10 62,50 13-15

Loužecký Richard 3 6 1 10 62,50 13-15

Vykoukal Ladislav 2 4 4 10 62,50 13-15

Matějka Luboš 0 6 3 9 56,25 16

Kvarda František 2 4 2 8 50,00 17

ŽENY Košíková Florbal Házená CELKEM
Příjmení Jméno počet 

opako-
vání

počet 
opakování

počet 
opako-

vání

součet 
bodů

celkově 
body

pořadí

Stehlíková Růžena 4 5 7 16 100,00 1

Šubrtová Eliška 5 4 6 15 93,75 2

Habichová Žaneta 3 5 5 13 81,25 3-4

Sedláková Lenka 2 4 7 13 81,25 3-4

Šubrtová Lucie 3 3 6 12 75,00 5-6

Loužecká Kristýna 5 5 2 12 75,00 5-6

Loužecká Veronika 3 3 4 10 62,50 7

Mošťková Miroslava 0 4 3 7 43,75 8

Seemannová Jitka 0 3 4 7 43,75 9

DVOJICE
Příjmení body pořadí
Loužecký ml. P., 

Loužecká K.

168,75 1

Háněl, Habi-

chová

168,75 3

Vykoukal, 

Loužecká

125,00 2

Mošťkovi 112,50 4

PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2013

KATEGORIE: DÍVKY – starší
Poř. Příjmení Jméno Ročník Basketbal Házená Florbal Body celkem
1. Fikarová Kateřina 1999 2 9 5 16

2. Šťastníková Štěpánka 2000 1 8 4 13

2. Bencová Barbora 2001 4 4 5 13

4. Čeloudová Nela 2000 2 7 1 10

5. Havlíčková Marta 2001 5 1 2 8

KATEGORIE: CHLAPCI – mladší
Poř. Příjmení Jméno Ročník Basketbal Házená Florbal Body celkem
1. Loužecký Filip 2003 5 5 3 13

2. Němec Filip 2004 3 2 5 10

3. Havlíček Radek 2006 5 1 3 9

3. Háněl Tomáš 2006 0 5 4 9

5. Kvarda Petr 2005 1 1 5 7

6. Křesťan Martin 2004 1 1 3 5

7. Kvarda Martin 2007 2 0 1 3

8. Havlíček Marek 2004 0 0 3 3

9. Křesťan Vojtěch 2008 0 0 2 2

10. Tušla Martin 2008 0 0 1 1

KATEGORIE: CHLAPCI – starší
Poř. Příjmení Jméno Ročník Basketbal Házená Florbal Body celkem
1. Kasal Jakub 1998 4 4 6 14

2. Němec Tomáš 2001 4 1 7 12

3. Loužecký Richard 2001 3 3 2 8

Děkujeme všem závodníkům, že dorazili v tak hojném počtu. 

Těšíme se, že se společně setkáme i při další disciplíně, kterou bude PŘESPOLNÍ 
BĚH v Dobré dne 14. dubna 2013.

TJ Sativa Keřkov vás zve… 
Srdečně zveme všechny příznivce fotbalu na jarní boje A týmu ve III. třídě 

a B týmu ve IV. třídě na naše hřiště v Keřkově. V domácích zápasech se týmům 

vždy daří víc než ve venkovních. Budeme rádi, když se přijdete na naše hráče 

podívat a podpořit nás.

za TJ Sativa Keřkov 
Milan Zvolánek

Česká Bělá Keřkov B 30.03. 15:00 SO

Keřkov Leština B 31.03. 15:00 NE

Veselý Žďár Keřkov 06.04. 15:30 SO

Keřkov B Mírovka B 07.04. 15:30 NE

Keřkov Sobíňov 13.04. 15:30 SO

Štoky B Keřkov B 14.04. 10:00 NE

Hněvkovice Keřkov 20.04. 16:00 SO

Keřkov B Vepřová 21.04. 16:00 NE

Keřkov B Libice n. D. 27.04. 16:00 SO

Okrouhlice Keřkov 28.04. 16:00 NE

Keřkov Lučice B 04.05. 16:30 SO

Dlouhá Ves B Keřkov B 05.05. 16:30 NE

Herálec B Keřkov 11.05. 16:30 SO

Keřkov B Víska 12.05. 16:30 NE

Rozsochatec B Keřkov B 18.05. 16:30 SO

Keřkov Nová Ves u Sv. 19.05. 16:30 NE

Keřkov B Velká Losenice 25.05. 16:30 SO

Dolní Město Keřkov 26.05. 16:30 NE

Chotěboř C Keřkov B 01.06. 16:30 SO

Keřkov Havl. Borová B 02.06. 16:30 NE

Keřkov B Maleč 07.06. 17:30 PÁ

Věžnice B Keřkov 08.06. 16:30 SO

Keřkov Tis B 15.06. 16:30 SO

Pohled B Keřkov 22.06. 16:30 SO
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MUŽI Kuželky Míčový víceboj Celkově
Příjmení Jméno body pořadí body pořadí body pořadí
Vábek st. Jaroslav 100,00 1 81,25 7-8 181,25 1
Kubát Jiří 71,91 10 100,00 1 171,91 2
Kasal Roman 77,53 6 93,75 2-5 171,28 3
Plachta Marek 69,66 12 93,75 2-5 163,41 4
Loužecký ml. Petr 65,17 13 93,75 2-5 158,92 5
Kasal Matěj 64,04 15 93,75 2-5 157,79 6
Vykoukal Ladislav 94,34 2 62,50 13-15 156,84 7
Loužecký st. Petr 86,52 4 68,75 9-12 155,27 8
Háněl Tomáš 58,43 19 87,50 6 145,93 9
Moštěk Josef 76,40 7 68,75 9-12 145,15 10
Dolák Vladimír 71,91 9 68,75 9-12 140,66 11
Matějka Zdeněk 60,67 16 68,75 9-12 129,42 12
Loužecký Filip 60,67 17 62,50 13-15 123,17 13
Kvarda František 64,04 14 50,00 17 114,04 14
Matějka Luboš 48,31 20 56,25 16 104,56 15
Zídek František 92,13 3 0,00 0 92,13 16
Loužecký Richard 26,97 22 62,50 13-15 89,47 17
Kasal Jakub 0,00 0 81,25 7-8 81,25 18
Šubrt Petr 77,53 5 0,00 0 77,53 19
Moštěk Jan 73,03 8 0,00 0 73,03 20
Zach Vladimír 69,66 11 0,00 0 69,66 21
Sedlák Tomáš 59,55 18 0,00 0 59,55 22
Henzl Pavel 48,31 21 0,00 0 48,31 23

ŽENY Kuželky Míčový víceboj Celkově
Příjmení Jméno body pořadí body pořadí body pořadí
Šubrtová Eliška 100,00 1 93,75 2 193,75 1
Loužecká Kristýna 94,87 3 75,00 5-6 169,87 2
Habichová Žaneta 85,90 5 81,25 3-4 167,15 3
Šubrtová Lucie 64,10 10 75,00 5-6 139,10 4
Sedláková Lenka 57,69 11 81,25 3-4 138,94 5
Loužecká Veronika 75,64 8 62,50 7 138,14 6
Mošťková Miroslava 80,77 6 43,75 8-9 124,52 7
Stehlíková Růžena 0,00 0 100,00 1 100,00 8
Lazárková Veronika 98,72 2 0,00 0 98,72 9
Kvardová Markéta 92,31 4 0,00 0 92,31 10
Seemannová Jitka 42,31 12 43,75 8-9 86,06 11
Tresová Alena 80,77 7 0,00 0 80,77 12
Filová Lucie 66,67 9 0,00 0 66,67 13

PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2013 CELKOVÉ VÝSLEDKY PO DVOU DISCIPLINÁCH 

FOTBAL

Dvojice Kuželky Míčový víceboj Body celkem Pořadí
P. + K. Loužeckých 160,04 168,75 328,79 1
Vykoukal, Loužec-

ká V.

170,02 125,00 295,02 2

Mošťkovi 157,17 112,50 269,67 3
Zach, Lazárková 168,38 0,00 168,38 4
Kvardovi 156,39 0,00 156,39 5

Chcete, aby vaše dítě 
(chlapec nebo děvče), 
trávilo svůj volný čas 
s trochou pohybu 
a v kolektivu?

NÁBOR

                            
Nábor je pro ročníky 2007 a mladší. 
Tréninky se budou konat na fotbalovém 
hřišti v Přibyslavi.
Ročníky 2007 a mladší děti začnou 
trénovat v pondělí 
8. 4. 2013 v 16:00 hod.  
a potom každé následující pondělí a čtvrtek, 
vždy v 16.00 hod. – vedoucí Michal Votava
Přiveďte i vaše dítě a rozšiřte tak řady 
našich malých fotbalistů!

SK Přibyslav   

Přihlaste je do 
oddílu fotbalu! 
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Končí ligová sezóna fl orbalis-

tů. Přinášíme vám informace, 

co nového se událo v našich 

mládežnických družstvech 

v posledním měsíci.

Přípravky
Nejmladší kategorie (děti do 9 let věku) absolvovala 

třetí neligový turnaj tentokrát v Okříškách. Zúčastnila 

se jej opět velká konkurence z okolních měst. Naše 

výprava čítala dvě družstva, jedno trošku zkušenější 

a druhé méně zkušené. Prvnímu družstvu se nebývale 

dařilo a hladce postupovalo až do fi nále, ve kterém 

zpečetilo svůj triumf, a tak se zrodilo první velké vítěz-

ství v prestižním turnaji. Druhé družstvo spíše sbíralo 

zkušenosti, ale i přes umístění na posledním místě byla 

spíše vidět u dětí radost ze hry než smutek z porážek. 

Protože je velká chuť jak u trenérů, rodičů ale i u dětí, 

bude letos uspořádán již čtvrtý turnaj a to tentokrát v 

naší sportovní hale v Přibyslavi v neděli 14. 4. 2013. 

Už se všichni moc těšíme.

Kategorie elevů
Nejmladší fl orbalisté, kteří se účastní ligových turna-

jů (ročníky narození 2002 a 2003), absolvovali další 

turnaj Ligy Vysočiny dne 16. 3. 2013 ve sportovní 

hale v Pelhřimově. Postupně se střetli s Kněžicemi 

2:3, Pelhřimovem „b“ 1:4, Pelhřimovem „m“ 2:6 a dále 

porazili Jihlava „A“ 3:2 a Jihlavu „B“ 4:1 a umístili se na 

konečném hezkém čtvrtém místě. Gratulujeme. Příští 

již poslední ligový turnaj se uskuteční v neděli 14. dub-

na v hale TJ Jiskra Havlíčkův Brod. Zveme fanoušky, 

přijďte se podívat a povzbudit naše mladé fl orbalisty.

Mladší žáci
S velkou chutí jsme vyrazili na další turnaj do nedale-

kého Žďáru nad Sázavou, kde jsme se utkali s fl orba-

lovou elitou v kategorii mladších žáků. Již tradičně se 

nám na žďárské palubovce daří. Ne jinak tomu bylo i 

tentokrát. Od začátku kluci makali. Postupně jsme po-

razili Hippos Žďár „B“ 3:2, Bystřici 5:2, Hippos „A“ 6:4, 

Jemnici 5:3, Jaroměřice 7:4. S Moravskými Budějovice-

mi jsme se rozešli smírně 3:3 a jedinou porážku nám 

uštědřil rival s Havlíčkova Brodu, a to 3:7. Celkově to 

stačilo na dělené první a druhé místo. Turnaj skončil 

Florbal 2012/2013
pro náš tým velmi úspěšně. Kluci sklidili zaslouženou 

pochvalu za předvedené výkony. Další turnaj nás čeká 

v neděli 7. dubna opět ve Žďáře nad Sázavou. 

Starší žáci
Výkon starších žáků do zlomu, který přišel v 17. zápase 

ligy, zaostával za očekáváním. V tomto utkání nás čekal 

do té doby neporažený famosní lídr z Okříšek. Ke vší 

smůle se nepodařilo zajistit odvoz všech našich hráčů 

z Přibyslavi, a tak do zápasu nakonec nastoupil velmi 

oslabený přibyslavský tým s pouhými dvěma hráči na 

střídání. A možná právě proto se dokázalo těch sedm 

statečných starších žáků společně s gólmanem a trené-

rem semknout v jeden šik a podat do té doby nevídaný 

kolektivní výkon, který předčil všechna očekávání. Kluci 

jako by nepotřebovali dobíjet energii, běhali po hřišti, 

odhodláni nechat na hřišti všechny své síly, nahrávali 

si a především rozvlňovali síťku za zády soupeřova 

gólmana. Do té doby nevídaná událost, Okříšky byly 

bezradné. Po ukončení zápasu všichni nevěřícně hle-

děli na světelnou tabuli, kde svítilo 6:5 pro Přibyslav! 

Ano, porazili jsme neporazitelného, volali naši chlapci. 

Opravdu skvělý zápas. Bylo to, jako by někdo polil naše 

hráče živou vodou, a kluci nabuzeni touto exkluzivní 

výhrou nastupovali i do dalších zápasů. 

V dalším zápase porazili Bystřici 12:9 a na posled-

ním turnaji Pelhřimov 11:6 i v závěrečném zápase ligy 

rozstříleli Slavoj Třešť 21:4. Je jen otázkou, proč se klu-

ci neprobudili hned na začátku sezóny, kdy mohli hrát 

i o postup na mistrovství republiky. Odvažuji se říci, že 

na to určitě měli!

Na ligu nyní navazuje nástavba, kdy se uskuteční 

dva turnaje, první v Pelhřimově v neděli 14. 4., kde 

se naši utkají s domácím Spartakem a Jaroměřicemi 

a o 14 dní později bude SK Juvenis pořádat doma dru-

hý turnaj nástavby, kdy se starší žáci potkají se Slavo-

jem Třešť a Jemnicí.

Přijďte je povzbudit. Veškeré informace, komentá-

ře 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

 Z uplynulé fl orbalové sezóny
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Kdo je to malý fl orbalista a jak to všechno začalo? 

Pro nejmenší je určena kategorie přípravka (chlapci 

roč. 2004 a děvčata 2003 a ml.). Vše začalo na za-

čátku letošní sezóny v září, kdy začal nábor do této 

kategorie. Dětí se postupně přihlásilo dostatek, ale 

v ročnících 2004 resp. 2003 pouze několik, největší 

početní zastoupení mají ročníky 2005 a 2006, ale 

máme několik dětí ročníky 2007 a  2008.

Jelikož pro přípravky zatím neběží žádná ofi ciální 

soutěž, protože ne všechny oddíly prozatím pracují 

s tak malými hráči jako my, rozhodli jsme se zorgani-

zovat vlastní MiniLIGU přípravek ve fl orbale. Již máme 

za sebou tři turnaje a další se chystají. Lze tedy říci, 

že MiniLIGA přípravek slaví úspěch.

První turnaj se konal 1. 12. 2012 ve Velké Losenici. 

Účastnila se ho družstva SK Juvenis Přibyslav, TJ Sokol 

Žďár nad Sázavou, TJ Velká Losenice, ASK Bystřice nad 

Pernštejnem, FBC Vysočina (složenina z hráčů PSKC 

Okříšky a Spartak Pelhřimov). Pro naše děti to byla ab-

solutní zápasová premiéra, však některé z nich držely 

fl orbalku poprvé teprve před měsícem. Ač se jednalo 

o zápasy nejmenších zápasů, nebyla nouze o drama-

tické zápasy. Náš tým hrál ve složení Monika Pejzlová, 

Eliška Šubrtová, Kateřina Hromadová, Lucie Lose-

nická, Anna Teclová, Pavel Neubauer, František Malý, 

Michal Krejčí, Martin Křesťan a Adam Veselík. Třetí 

místo a bronzová medaile byla překvapující, ale za-

sloužená.

Druhý turnaj se konal 26. 1. 2013 opět ve Velké 

Losenici. Konkurence od prvního turnaje značně 

narostla a bylo to znát i na výkonech všech týmů. 

Zde hrála družstva SK Přibyslav, TJ Velká Losenice, 

ASK Bystřice nad Pernštejnem, PSKC Okříšky, Spar-

tak Pelhřimov a TJ Sokol Žďár nad Sázavou. Naše 

družstvo v pozměněném složení Monika Pejzlová, 

Kateřina Hromadová, Eliška Šubrtová, Anna Teclo-

vá, Michal Krejčí, Jakub Krejčí, David Joukl, Šimon 

Mach, Petr Kvarda a Matěj Bohuslav vybojovalo cel-

kové páté místo.

Zatím poslední turnaj byl 3. 3. 2013 v Okříškách. 

Tam jsme vyrazili s maximálním počtem hráčů, při-

hlášeno bylo družstvo Modrých: Monika Pejzlová, 

Eliška Šubrtová, Anna Teclová, Šárka Šubrtová, 

Pavel Neubauer, František Malý, Martin Křesťan, 

Dušan Šrámek a Matěj Tecl- a družstvo Červených: 

Kateřina Hromadová, Karolína Tušlová, Michal Kraj-

čí, Jakub Krejčí, Martin Kvarda, David Joukl, Šimon 

Mach, Adam Veselík a Martin Tušla.  Dále se turnaje 

zúčastnila družstva PSKC Okříšky, Orel Kněžice, TJ 

Sokol Žďár nad Sázavou a ASK Bystřice nad Pern-

štejnem. O dramatické situace a zápasy nebyla 

nouze. Červeným se sice moc nedařilo, ale modří 

silně překvapovali všechny přihlížející. Vše vrcho-

lilo v předčasném fi nále modří vs. Žďár nad Sáza-

vou, které ve skupině skončilo 1:1. V reálném fi nále 

Modří již jednoznačně vyhráli 4:1 a obsadili 1. místo. 

Červení skončili nakonec až na šestém místě. Přesto 

všichni hráči podali chvályhodný výkon.

Na všech turnajích nás doprovázela vynikající 

a řádně hlasitá divácká kulisa, která hnala hráče 

vpřed. Atmosféra byla srovnatelná se zápasy extra-

ligy, a proto DĚKUJEME VŠEM FANOUŠKŮM! Jen 

škoda, že stejná atmosféra není i u ostatních zápasů 

našich dalších kategorií.

Tento projekt běží za podpory kraje Vysočina 
a města Přibyslav – děkujeme.

Na závěr Vás zveme na další kolo MiniLIGY 

přípravek, která se bude v neděli 21. 4. 2013 ve 

sportovní hale v Přibyslavi od 9.00 do 14.00 hod. 

A věřte, že MiniLIGA je to pouze dle počtu turna-

jů. A také nadstavbu Ligy Vysočiny starších žáků, 

která se bude konat v sobotu 27. 4. 2013 též ve 

sportovní hale v Přibyslavi od 9.00 do 16.00 hod. 

Těšíme se na viděnou.

za SK Juvenis Přibyslav 
B. Loubek

VELKÉ ÚSPĚCHY MALÝCH 
FLORBALISTŮ

CENÍK INZERCE 
V PŘIBYSLAVSKÉM 
OBČASNÍKU

najdete na www.pribyslav/legislativa/ceniky 
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Marcela eho ková
vedení ú etnictví, da ová evidence

tel. 724 146 192
mrehorkova@centrum.cz

 

Prodám chalupu v Boňkově čp. 39 s pozemkem 4000 m2. T: 605 177 701

Osobní / Inzerce
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PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/

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

Prodej 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

!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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Martin Kamarád a Ladislav Tajovský Vás  

srde n  zvou na cestovatelskou besedu s promítáním 
 

Kousek od pólu 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

O své nedávné cest  na zimní Špicberky p ijde vypráv t 
 Ladislav Tajovský  

 
pátek 3. 5. 2013 v 19:00 

 
zasedací sál M stského ú adu v P ibyslavi 

 
dobrovolné vstupné bude použitu na úhradu náklad  akce  

 

www.euthanasia.cz 
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duben 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. dubna 2013 Burza knih – nákup až se 100 % slevou Kurfürstův dům KZM Přibyslav- 
   1. dubna 2013 v 8.00 a v 9.30h. Pondělí velikonoční – mše svatá Farní kostel římskokatolická farnost- 
   3. dubna 2013 v 8.30 h. V knihovně si můžeme i hrát Kurfürstův dům KVC Harmonie,KZM Přibyslav- 
   3. dubna 2013 v 15.00 h. Ukázka řezu ovocných dřevin Školní zahrada ZŠ, ČSZ Přibyslav- 
   4. dubna 2013 v 17.00 h. Kondiční cvičení (pro přihlášené) Kulturní dům KZM 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- 
  7. dubna 2013 v 15.30 h. Fotbal A Přibyslav : Žďár nad S. B Fotbalové hřiště SK Přibyslav- 
  7. dubna 2013 v 15.30 h. Fotbal Keřkov B : Mírovka B Fotbalové hřiště Keřkov TJ Sativa Keřkov- 
  7. dubna 2013 v 16.00 h. Taneční pro začátečníky – 9. lekce(pro přihlášené) Kulturní dům KZM Přibyslav- 
od 8. dubna 2013 Rozmisťování kontejnerů na bioodpad dle rozpisu Mě Ú- 
  8. dubna 2013 v 16.00 h. Zahájení tréninku malých hráčů fotbalu Fotbalové hřiště SK Přibyslav- 
11. dubna 2013 v 18.00 h. Divadelní pouťové veselí/Prodaná láska Kulturní dům DS soubory, KZM Přibyslav- 
12. dubna 2013 v 16.15 h. MS ČČK  Přibyslav – Den země sraz před budovu ZŠ MS ČČK Přibyslav- 
od 12. dubna do 14. dubna 2013 Diecézní setkání ministrantů farní kostel, skaut. základna římskokatolická farnost- 
12. dubna 2013 v 19.00 h. Divadelní pouťové veselí/Prodaná láska Kulturní dům DS soubory, KZM Přibyslav- 
13. dubna 2013 v 9.00 h. Dětské dopravní dopoledne dopravní a hasičské hřiště     KVC Harmonie, MS ČČK a další- 
13. dubna 2013 v 15.00 h. Fotbal D Přibyslav : Štoky Fotbalové hřiště SK Přibyslav- 
13. dubna 2013 v 15.30 h. Fotbal Keřkov  : Sobíňov Fotbalové hřiště Keřkov TJ Sativa Keřkov- 
13. dubna 2013 v 18.00 h. Divadelní pouťové veselí/Prodaná láska Kulturní dům DS soubory, KZM Přibyslav- 
14. dubna 2013 Dvanáctiboj-junior/přespolní běh Dobrá u Přibyslavi SZM Přibyslav- 
14. dubna 2013 v 15.30 h. Fotbal B Přibyslav : Staré Ransko Fotbalové hřiště SK Přibyslav- 
14. dubna 2013 v 16.00 h. Taneční pro začátečníky – 10. lekce (pro přihlášené) Kulturní dům KZM Přibyslav- 
17. dubna 2013 v 9.00 h. Šikovné ručičky – dílna Domeček Tyršova ul. KVC Harmonie Přibyslav- 
18. dubna 2013 13.00–14.00h. on-line chat s místostarostou města internet Mě Ú- 
18. dubna 2013 v 17.00 h. Kondiční cvičení (pro přihlášené) Kulturní dům KZM Přibyslav- 
18. dubna 2013 v 17.00 h. Stromy a lidé – kombinovaný večer zasedací sál radnice ZŠ, Mě Ú Přibyslav- 
19. dubna 2013 v 19.00 h. Divadelní pouťové veselí/Prodaná láska Kulturní dům DS soubory, KZM Přibyslav- 
20. dubna 2013 v 9.00 h. Velikonoční mše svatá společenská místnost DPS římskokat.farnost, DPS- 
20. dubna 2013 od 8.00 h. Povinné očkování psů (dle rozpisu) městské části Mě Ú Přibyslav- 
20. dubna 2013 v 11.00 h. Sázavská vodní rally – otvírání řeky Sázava u ZR-Starý most skauti Přibyslav- 
20. dubna 2013 ve 14.00 h. Den země školní zahrada kroužek Otakárek, ZŠ Přibyslav- 
20. dubna 2013 v 18.00 h. Divadelní pouťové veselí/Prodaná láska Kulturní dům DS soubory, KZM Přibyslav- 
21. dubna 2013 od 9.00 h. MiniLiga přípravek – fl orbal sportovní hala SK Juvenis, SZM Přibyslav- 
21. dubna 2013 v 9.00 h. Fotbal Ž Přibyslav : Jemnicko Fotbalové hřiště SK Přibyslav- 
21. dubna 2013 v 11.00 h. Sázavská vodní rally – výlet na lodích Ostrůvek Poříčí skauti Přibyslav- 
21. dubna 2013 ve 13.00 h. Harmoniky v Utíně Kulturní dům Utín Osadní výbor Utín- 
21. dubna 2013 v 16.00 h. Fotbal Keřkov B : Vepřová Fotbalové hřiště Keřkov TJ Sativa Keřkov- 
21. dubna 2013 v 16.00 h. Taneční pro začátečníky – 11.lekce (pro přihlášené) Kulturní dům KZM Přibyslav- 
21. dubna 2013 v 16.00 h. Fotbal A Přibyslav : Štěpánov Fotbalové hřiště SK Přibyslav- 
od 22. dubna 2013 Svoz velkoobjemového odpadu dle rozpisu Mě Ú- 
22. dubna 2013 v 8.00 h. Zahájení předprodeje na Hudební slavnosti Kurfürstův dům KZM Přibyslav- 
23. dubna 2013 od 9.00 h. Prodejní akce Kulturní dům KZM Přibyslav - 
24. dubna 2013 v 9.00 h. Koukej mámo, koukej táto, co už umím Domeček Tyršova ul. KVC Harmonie Přibyslav- 
24. dubna 2013 dopoledne Divadelní představení pro MŠ Kulturní dům KZM Přibyslav      - 
25. dubna 2013 v 16.00 h. Koncert žáků Kulturní dům ZUŠ, KZM Přibyslav- 
25. dubna 2013 v 17.00 h. Kondiční cvičení (pro přihlášené) Kulturní dům KZM Přibyslav- 
27. dubna 2013 od 9.00 h. Povinné očkování psů v Přibyslavi za budovou radnice Mě Ú Přibyslav- 
27. dubna 2013 od 9.00 h. Liga Vysočiny starších žáků – fl orbal sportovní hala SK Juvenis, SZM Přibyslav- 
27. dubna 2013 ve 14.00;  v15.30h.  Poslední Kašpárek/loutková pohádka Kulturní dům Přibyslavská pimprlata, KZMP- 
27. dubna 2013 v 15.00 h. Fotbal D Přibyslav : Světlá nad S. Fotbalové hřiště SK Přibyslav- 
27. dubna 2013 v 16.00 h. Fotbal Keřkov B : Libice nad D. Fotbalové hřiště Keřkov TJ Sativa Keřkov- 
27. dubna 2013 v 19.30 h. FK-Lore/fi lm; United Forces of Dub/koncert kulturní dům FK, KZM Přibyslav- 
28. dubna 2013 v 16.00 h. Fotbal B Přibyslav : Světlá nad S.  Fotbalové hřiště SK Přibyslav- 
28. dubna 2013 v 16.00 h. Taneční pro začátečníky – 12.lekce (pro přihlášené) Kulturní dům KZM Přibyslav- 
30. dubna 2013 v podvečer Pálení čarodějnic v Hesově nora a srub u Hesova Myslivecké sdružení Přibyslav- 
od   1. května 2013 Uzavírka komunikace pro veškerou dopravu I/19 – z Dobré do Přibyslavi Mě Ú Přibyslav- 
  1. května 2013 od 10.00 h. Den otevřených dveří na letišti přibyslavské letiště Aeroklub Přibyslav- 
  3. května 2013 v 19.00 h. Kousek od pólu – beseda  zasedací sál radnice Mě Ú Přibyslav- 
   4. května 2013 v 15.00 h. Zahájení turistické sezóny 2013 v IC Kurfürstův dům KZM Přibyslav- 
  4. května 2013 v 15.00 h. Koně-malba, kresba poezie – vernisáž Kurfürstův dům KZM Přibyslav - 
  4. května 2013 v 19.00 h. Hudební slavnosti – koncert Kulturní dům ZUŠ, KZM Přibyslav - 

Připravujeme: 
HUDEBNÍ SLAVNOSTI
Petra Černocká,  Jiří Pracný, 
ZUŠ J. V. Stamice, pobočka 
Přibyslav


