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Krátké zprávy z města
V dubnu se naplno rozběhla, po skončení zimy, rekonstrukce a dostavba ZŠ Přiby-
slav. Zastupitelstvo města rozhodne o bourání „KORDU“. První veřejné zasedání 
k této nové investici, se uskutečnilo dne 10. 4. 2013. S konečnou platností rozhod-
ne zastupitelstvo dne 24. 4. 2013. 

Vše je také připraveno k opravě historického mostu v Ronově nad Sázavou po 
havárii. S koncem dubna začínáme opravovat. Stavba bude oplocena a nebude 
vybudována žádná lávka. Občané bydlící za vodou budou používat cestu přes cyk-
lostezku. Za prodloužení cesty domů se omlouváme a věříme, že do konce září již 
budeme chodit a hlavně jezdit přes opravený most.

Výbor pro Cenu města Přibyslav na svém zasedání dne 20. 4. 2013 cenu za rok 
2012 neudělil. Žádný z nominovaných nezískal potřebnou nadpoloviční většinu 
všech členů výboru. Výbor Ceny města Přibyslav děkuje navrhovatelům i kandidá-
tům za návrhy i za účast při projednávání Ceny města Přibyslav za rok 2012.

Dne 13. 4. 2013 jsme přivítali další nové občánky města Přibyslav.
Krásné májové dny.

Jan Štefáček

Výtah ze zprávy o činnosti představenstva Lesního družstva obcí (LDO)

V roce 2012 nedošlo ke změnám ve statutárních orgánech a komisích LDO. Před-
stavenstvo LDO se scházelo pravidelně 1x za měsíc. Jednání se zúčastňuje před-
seda kontrolní komise, ředitel a ekonomický náměstek fi rmy, zapisovatelkou je 
sekretářka ředitele. Dále podle potřeby pozvaní hosté. Program schůzí předkládá 
předseda představenstva ve spolupráci s ředitelem LDO s dostatečným předsti-
hem.

Stálá majetková komise projednává nabídky na odkup lesních i jiných pozemků 
a případný prodej nepotřebného majetku LDO. Stálá výběrová komise provádí 
výběr dodavatelů na investice LDO.

Představenstvo LDO na svých zasedáních pravidelně projednává návrhy členů 
představenstva. Dále projednává písemné zprávy za předchozí měsíc – ředitele 
LDO, o činnosti fi rmy a ekonoma LDO, o stavu pohledávek a peněžních prostřed-
ků na účtech LDO. Dalším stálým bodem jednání je zpráva z porady vedení LDO. 
Porad vedení LDO se zúčastňuje předseda nebo jeden z místopředsedů předsta-
venstva.

Představenstvo LDO na březnovém zasedání roku 2013 projednalo účetní uzá-
věrku za rok 2012, návrh na rozdělení zisku roku 2012 po zdanění, zprávu nezávis-
lého auditora a dopis vedení k ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2012.

Z jednání představenstva LDO je všem členským obcím zasílán zápis a usnese-
ní. Ze strany členských obcí nebyla za rok 2012 vznesena k zápisům a usnesením 
z jednání představenstva LDO žádná písemná ani ústní připomínka a tím se poklá-
dají za schválené.

Celá zpráva i ostatní informace o LDO jsou ve Výroční zprávě za rok 2012 na 
www.ldopribyslav.

Děkuji představenstvu, kontrolní komisi, celému vedení, všem zaměstnancům 
LDO, spolupracujícím živnostníkům, obchodním partnerům a příznivcům LDO 
za hospodářské výsledky v roce 2012, který byl druhý nejlepší v novodobé historii 
LDO. Děkuji starostkám, starostům a zastupitelstvům členských obcí za spoluprá-
ci. Přeji všem pracovní a osobní pohodu, pevné zdraví a vše dobré v roce 2013.

Členská schůze LDO se uskutečnila dne 18. dubna 2013 v Hotelu Přibyslav.
Předmětem činnosti družstva je lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb 

v myslivosti, poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví, výroba pilařská 
a impregnace dřeva, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové 
evidence, truhlářství, velkoobchod, specializovaný maloobchod, zprostředkování 
obchodu, zprostředkování služeb, výkon odborné správy lesa, činnost technických 
poradců v oblasti zemědělství a lesnictví, silniční motorová doprava, ubytovací 
služby, těžba nevyhrazených nerostů hornickým způsobem, ošetřování rostlin, 
rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na 
ochranu rostlin nebo biocidními přípravky a zemědělská výroba.

Výtah ze zápisu z jednání valné hromady (VH) Svazku obcí Přibyslavska (SOP).
Předseda SOP zahájil jednání VH SOP dne 11. dubna 2013, přivítal přítomné zá-
stupce obcí na radnici města Přibyslav. VH byla usnášení schopná. Z celkového 
počtu 22 členských obcí bylo přítomno 16 zástupců obcí.

Členové SOP byli seznámeni se závěrečným účtem za rok 2012 a se všemi pří-
lohami k závěrečnému účtu za rok 2012. Po rozpravě návrh usnesení schválili. 
Členové SOP byli seznámeni s účetní závěrkou za rok 2012, se všemi přílohami 
k účetní závěrce za rok 2012. Po rozpravě návrh usnesení schválili. Po všeobecné 
rozpravě přítomných členů bylo jednání VH SOP ukončeno.

Předmětem činnosti SOP je ochrana společných zájmů členů SOP v oblasti ži-
votního prostředí, zemědělství, rozvoje, služeb, řemesel, obnovy venkova, udržení 
a rozvíjení kulturních a společenských tradic, zachování obnovy vlastního obrazu 
venkovského prostředí, dopravní obslužnosti, cestovního ruchu, rozvíjení partner-
ských vztahů mezi SOP a ostatními oblastmi v ČR a zahraničí a společné zastupo-
vání členů SOP v těchto záležitostech.

Příspěvek starosty

SETKÁNÍ MÍSTOSTAROSTY S OBČANY MĚSTA PŘIBYSLAV 

NA TÉMA

   SNÍŽENÍ POPLATKU ZA ODPAD

   – ANO, ČI NE ...

 Kdy: ve čtvrtek 16. května 2013 od 19.00 hod.
 Kde: MALÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST 

Město Přibyslav 
vyhlašuje 

SOUTĚŽ NA PRODEJ 5 STAVEBNÍCH PARCEL 
pro výstavbu rodinných domků v lokalitě Hesovská

 Bližší informace na úřední desce
nebo na www.pribyslav.cz

Sem tam krok správným směrem
Jestli mi v posledních dvou letech dělá ve vládě někdo radost, pak je to ministr 
životního prostředí. Nejen proto, že rozťal s odvahou dlouholetý spor na Šumavě.  
Čas od času se potkám na horách i jinde se svými známými, kteří na ministerstvu 
životního prostředí pracují, a slýchávám, jak je tento ministr hrozný. Když jsem se 
otázal na důvod, tak to bylo zatím vždy proto, že se tu rušilo nějaké omezení, nebo 
končila podpora nějakému bohulibému úmyslu, o němž úředníci na MŽP usoudili, 
že je třeba podporovat dotacemi. Podle mě, vesměs kroky správným směrem.

Včera (17. 4.) jsem zaznamenal v Událostech na Čt 1 informaci o tom, že MŽP 
připravuje vyhlášku, která by umožňovala vlastníkům zahrad kácet bez povolení 
státního orgánu stromy na svém pozemku.  Dnes je stav věcí takový, že veškeré 
kácení stromů mimo les, jejichž obvod přesahuje 80 cm, povolují příslušné úřady.  
Osobně bych byl proto, aby o stromech na svých pozemcích mohl rozhodnout 
vždy vlastník, snad vyjma stromů chráněných státem (kde by měl ale veškerou 
odpovědnost a fi nancování převzít stát). Když jsem ale slyšel argumenty tzv. eko-
logické protistrany, která kritizovala i toto minimální rozvolnění, byl jsem vděčný 
i za tento malý krůček správným směrem. Jsem přesvědčen, že přísnou regulací 
kácení dřevin směřujeme spíše k tomu, že vzrostlé zeleně ve městech ubývá, než 
k efektu opačnému, tedy k ochraně zeleně. Každý strom má svoji životnost, zvláště 
stromy zatěžované okolní výstavbou a provozem, jež poškozují jejich zdravotní 
stav. Trendem úřadů je dnes maximálně prodlužovat život těchto stromů a nepo-
volovat jejich kácení. Vlastníci jsou pak nuceni stromy nákladně udržovat, zároveň 
nesou plnou odpovědnost za škody způsobené těmito stromy v případě pádu 
stromu i větví. Není divu, že když pak i úředník usoudí, že je strom třeba skácet 
z neudržitelných zdravotních a bezpečnostních důvodů, brání se obce i soukrom-
níci novému vysazování stromů, které by jim v budoucnu mohly činit obdobné 
problémy. Dlouhodobý trend přílišné ochrany, tak podle mne, spíše vede k úbytku 
vzrostlé zeleně v intravilánech obcí.

* Na zastupitelstvu 10. dubna bylo odsouhlaseno navýšení příspěvku Aero-
klubu Přibyslav ze třiceti tisíc až o 250 tisíc. Těchto 250 tisíc má být použito jako 
spoluúčast města při investiční akci, již svou dotací vyvolal Kraj Vysočina. Přesto, 
že se domnívám, že město mělo aeroklubu pomoci, podle mě, i vzhledem k tomu, 
že se město obdobně angažovalo na letišti v loňském roce, že měla být částka na 
naši spoluúčast podstatně nižší. Myslím si, že tento krok zastupitelstva směřuje 
špatným směrem, peníze, které takto vynaložíme, nám budou chybět.  

* Zvu Vás ve čtvrtek 16. května na diskusi o výši poplatku za svoz odpadu. 
Zastupitelstvo města každoročně schvaluje jeho výši. Obyvatelé Přibyslavi 
i integrovaných obcí se ve velké míře naučili odpad třídit, čímž pomáhají snižovat 
náklady na svoz odpadu. Zároveň proběhne výběrové řízení na fi rmu, která odpad 
sváží. Domnívám se, společně se zastupiteli za ODS, že nastal čas navrhnout sníže-
ní poplatku za odpad a do budoucna přemýšlet o jeho úplném zrušení. 

Martin Kamarád
místostarosta města

SETKÁNÍ MÍSTOSTARO
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* Ve městě Přibyslav pracovalo v loňském roce několik kli-
entů úřadu práce v rámci „veřejné služby“. Veřejná služba 
v letošním roce není pro klienty ÚP povinná a je vykoná-
vána bezplatně. To má negativní vliv na počet zájemců o 
tento druh práce. Jednáme proto s úřadem práce o přijetí 
několika pracovníků na „veřejně prospěšné práce“, na kte-
ré poskytuje ÚP zaměstnavatelům dotaci ve výši minimální 
mzdy a sociálního a zdravotního pojištění.
* Město Přibyslav nabízí k odprodeji jízdní kola nalezená 
na území našeho města. Cena do 1.000 Kč. Informace 
u tajemníka MÚ.
* V letošním roce se přibyslavská pouť koná v termí-
nu 29.–30. června. O dopravních omezeních během 
pouti vás budeme informovat v příštím čísle občasníku. 

Ing. Josef Moštěk, tajemník MÚ 

Odbor výstavby
Územní plán Havlíčkova Borová. 
Informace pro vlastníky nemovitostí (stavby a po-
zemky) v obcích a k. ú. Havlíčkova Borová, Peršíkov 
a Železné Horky. Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor 
rozvoje města oznamuje zahájení řízení o Územním plánu 
Havlíčkova Borová. Veřejné projednání návrhu územního 
plánu se bude konat dne 15. 5. 2013 od 16:00 hodin v za-
sedací místnosti Úřadu městyse Havlíčkova Borová. Návrh 
územního plánu je vystaven k veřejnému nahlédnutí v kan-
celáři Odboru rozvoje města Městského úřadu Havlíčkův 
Brod, Havlíčkovo náměstí 57, 2. patro, kancelář č. 207 a na 
Úřadu městyse Havlíčkova Borová od 15. 4. 2013 do 22. 
5. 2013. Úplné znění návrhu územního plánu je současně 
zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup a to na 
internetových stránkách Městského úřadu Havlíčkův Brod – 
www.muhb.cz, rychlý výběr, územní plány, Havlíčkova Bo-
rová, nový územní plán. Jako vyřizující osoba je uvedena 
Eva Čejková, telefon 569 497 147.

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území 
Peršíkov. 
Informace pro vlastníky nemovitostí v k. ú. Peršíkov. Kraj-
ský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, pobočka Havlíč-
kův Brod zahajuje řízení o komplexních pozemkových 
úpravách v katastrálním území Peršíkov. Důvodem k za-
hájení řízení je žádost vlastníků pozemků nadpoloviční 
výměry zemědělské půdy v k. ú. Peršíkov. Toto oznámení 
se vyvěšuje po dobu 15 dnů na úřední desce pobočky 
a na úřední desce městyse v Havlíčkově Borové a sou-
časně se zveřejňuje i v elektronické podobě na adrese 
www.eagri.cz. Jako vyřizující osoba je uveden ing. 
Oldřich Vopršal, telefon 596 408 726.

Výstavba rodinných domů v lokalitě K Hesovu, 
Přibyslav. 
Dne 6. dubna 2013 nabylo právní moci územní rozhod-
nutí pro výstavbu rodinných domů v lokalitě K Hesovu na 
ulici Hesovská v Přibyslavi. Stavba je členěna na 6 staveb-
ních objektů, kterými je řešeno urbanistické a technické 
řešení individuální výstavby 5 rodinných domů, komuni-
kace, vodovod, kanalizace, plynovod, televizní kabelový 
rozvod, veřejné osvětlení a napojení na ulice Nerudovu 
a Hesovskou. V dalším povolovacím stupni se povedou 
stavební řízení za účelem vydání stavebních povolení pro 
jednotlivé stavební objekty. Některá řízení povede náš 
stavební úřad, ostatní řízení povedou příslušné speciální 
úřady, kterými jsou Odbor životního prostředí a Stavební 
úřad Městského úřadu Havlíčkův Brod. 

Miloš Šimek, vedoucí OV

Hospodaření města Přibyslav
Rozpočtové příjmy města jsou ke dni 31. 3. 2013 po roz-
počtovém opatření č. 1 ve výši Kč 77.556.437 a výdaje 
Kč 96.239.857.

V následující tabulce je uvedeno plnění rozpočtu měs-
ta k 31. 3. 2013:

Z Městského úřadu Přibyslav Přibyslav a místních částí mohou na skládce i sběrném 
dvoře odkládat odpady zdarma. Prosím, neničte si život-
ní prostředí v Přibyslavi, město musí na likvidaci černých 
skládek vynakládat fi nance, které by šly využít lépe jinde. 

Kontejnery na bioodpady (kompostovatelný odpad)
Kontejnery budou přistaveny vždy druhé pondělí v měsí-
ci na určené stanoviště a budou tak v Přibyslavi rozesta-
věny po dobu tří týdnů v měsíci.

Den Místo 
přistavení 
(ulice)

Den Místo 
přistavení 
(ulice)

Den Místo 
přistavení 
(ulice)

Pondělí
13.05.

gen. Luži Pondělí

20.05.

Tržiště Pondělí

27.05.

Cihlářská

Úterý
14.05.

Bezručova Úterý

21.05.

Jiráskova Úterý

28.05.

Česká

Středa
15.05.

Hesovská Středa

22.05.

Vyšehrad Středa

29.05.

Nerudova

Čtvrtek
16.05.

Pecháčkova Čtvrtek

23.05.

Příkopy Čtvrtek

30.05.

Niklfeldova

Pátek
17.05.

Žižkova Pátek

24.05.

Na Vyhlídce Pátek

31.05.

U 

Koupaliště

Na místní části a zahrádkářské osady budou kontejne-
ry na bioodpady rozmístěny takto: 

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.
Dvorek 3. 6 -  4. 6.
Uhry 5. 6. – 6. 6.
Utín 8. 6. – 9. 6.

S dalšími požadavky na umístění kontejnerů na biood-
pady se obraťte na Odbor životního prostředí Městského 
úřadu Přibyslav.

Mgr. Ludmila Řezníčková, vedoucí OŽP.

Odbor správy a údržby
* Měsíc duben byl především ve znamení úklidu města 
a prořezávání dřevin. Konání tradiční „hromádkové akce“ 
(díky zimnímu počasí) bylo posunuto, ještě koncem mě-
síce bylo neustále co odvážet. K tomuto pomohla většina 
občanů města Přibyslavi svou prací a informovaností 
o nutnosti odvozu „hromádek“. Jarní úklid bude postupně 
proveden i v místních částech města.
* Občané určitě zaregistrovali, že se na úklidu města 
(oproti loňskému roku) nepodílí pracovníci veřejné služby 
z Úřadu práce Havlíčkův Brod, která je od nového roku 
založena na dobrovolnosti. Pro letošní rok jsme přijali 
nabídku Úřadu práce na využití pracovních sil na veřejně 
prospěšné práce.

Všem občanům, kteří se podíleli a během roku podílí na 
údržbě veřejných ploch města, mnohokrát děkujeme.
* Bylo vyhlášeno výběrové řízení na údržbu veřejné zele-
ně ve městě Přibyslav, výsledky nejsou ještě známy, budou 
zveřejněny v příštím čísle občasníku. 
* Byly odstraněny nahlášené poruchy veřejného osvětlení 
v obci Hřiště, Poříčí a Česká Jablonná. 
* Touto cestou bych chtěla upozornit občany na vysky-
tující se neoprávněné zábory veřejného prostranství, kde 
na parkovacích stáních nebo chodnících je uložen po delší 
dobu stavební materiál či dřevo. Naléhavé případy je nut-
no řešit v součinnosti Stavebního úřadu a Odboru správy 
a údržby. Zjištěné zábory bez vydaného povolení budou 
řešeny písemnou výzvou a zpoplatněny i zpětně. 
* V oblasti bytové správy – byl přidělen jeden byt v domě 
s pečovatelskou službou č. p. 251 a jeden byt v domě č. 
p. 40 na Bechyňově náměstí. 
* Byla provedena rekonstrukce bytu v obci Ronov nad 
Sázavou, č. p. 17, záměr pronájmu bude vyhlášen v mě-
síci květnu.  
* V současnosti se připravuje rekonstrukce suterénního 
bytu v ulici Příkopy č. p. 485. 

Ing. Ludmila Benešová, vedoucí OSU

(v Kč) Rozpočet po 
změnách

Výsledek % 
plnění

od počátku 
roku

PŘÍJMY 77 556 437 25 882 190 33,4

1. daňové 53 200 000 21 147 371 39,8

2. nedaňové 1 656 000 606 722 36,6

3. kapitálové 3 567 382 1 497 427 42,0

4. přijaté 
dotace

19 133 055 2 630 670 13,7

VÝDAJE 96 239 857 18 884 804 19,6

1. běžné 38 856 530 11 840 165 30,5

2. kapitálové 57 383 327 7 044 638 12,3

(v Kč) Výnosy Náklady Hospodářský 
výsledek

Lesy 380 618 42 231 338 387

Skládka 2 689 845 1 580 444 1 109 401

Sportovní 
zařízení

200 674 0 200 674

Správa 
majetku

568 141 388 963 179 178

Kabelová 
televize

1 074 538 327 432 747 106

Správa HOČ 26 214 10 250 15 964

Pronájmy 936 091 0 936 091

Celkem 5 876 121 2 349 320 3 526 801

Finanční plán hospodářské činnosti předpokládá na 
rok 2013 výnosy ve výši 21.092.504 Kč a náklady ve výši 
10.578.094 Kč. 

Výnosy, náklady a hospodářský výsledek hospodářské 
činnosti města k 31. 3. 2013 jsou uvedeny v následující 
tabulce: 

Ing. Zdeňka Teclová, vedoucí OHS

Odbor životního prostředí
V týdnu od 22. dubna do 27. dubna proběhl svoz velko-
objemového odpadu. Jako každoročně děkujeme obyva-
telům města Přibyslav a místních částí za ukázněnost při 
jeho realizaci. 

Na hřbitově začalo dlouhodobě plánované kácení pře-
rostlých tújí, je možné se s realizační fi rmou domluvit na 
zdravotním či redukčním řezu ostatních neoznačených stro-
mů. Koupi či darování palivového dříví ze stromů na hřbito-
vě domlouvejte s panem J. Hamerníkem.  

Kontejner na oděvy, boty a hračky. 
Vedle sportovní haly byl na konci března umístěn 
kontejner na použité šatstvo, boty a nevyužité hračky, 
které je možné do něj umisťovat. Kontejner je majetkem 
Diakonie Broumov, proto žádáme občany města, aby se 
k němu chovali s péčí. Použité věci je nejlépe odkládat 
do kontejneru v igelitových pytlích či taškách, obsluha 
kontejneru tím má  ulehčenou práci. 

Zakládání černých skládek. 
Jakmile roztál sníh, na městských pozemcích se objevilo 
několik míst, kde kdosi vyhazoval odpady. Bohužel ne-
jde jen o běžný odpad, jako jsou PET lahve od různých 
nápojů, ale jde i o odpad např. z restauračních zařízení. 
Je nepochopitelné, že město Přibyslav má tolik odpado-
vých nádob a někdo přesto neváhá a vysype nerozloži-
telný odpad do míst vycházek občanů, do čisté přírody. 
Takové místo úložiště odpadu láká další nezodpovědné 
lidi a toto místo má tendenci se zanedlouho stát takzva-
nou „černou skládkou“. Město Přibyslav je jedním z mála 
míst, které má svou skládku odpadu a občané města 
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Mgr. Jan Štefáček, starosta Martin Kamarád, místostarosta

Pečovatelská služba 
Přibyslav
V současné době má Pečovatelská služba Přibyslav 

(dále jen PSP) 116 uživatelů sociálních služeb. Bě-

hem dubna probíhal běžný provoz, jenom s malou 

změnou, kterou zapříčinil přechod na letní čas. 

Bylo domluveno pokračování spolupráce s centrem 

dobrovolníků FOKUSu Vysočina – Chotěboř. Cílem 

je rozjet a podpořit k samostatné životaschopnosti 

program dobrovolníků v našem městě. Za tím úče-

lem máme v plánu seznámit spoluobčany s progra-

mem dobrovolnictví a uspořádat pro širokou ve-

řejnost setkání s povídáním o dobrovolnictví, které 

proběhne někdy začátkem léta.

Asi by vás zajímalo, co si pod pojmem dobrovol-

ník, dobrovolnictví představit a k čemu je to vůbec 

dobré.

Dobrovolnictví je činnost, kterou děláme ve pro-

spěch druhých, bez nároku na fi nanční odměnu. 

Jedná se tedy o nabídnutí a poskytnutí jakékoli 

pomoci potřebným (v našem případě seniorům). 

Důvody k dobrovolnictví má každý jiné, ale větši-

nou sem spadá mírnit bolest a strádání starých, ne-

mocných a opuštěných lidí. Všechny dobrovolníky 

spojuje ochota a potřeba pomáhat. Dobrovolník je 

tedy člověk, který nezištně pomáhá druhým.

Někteří z našich spoluobčanů možná dosud 

o FOKUSu Vysočina neslyšeli, proto vám zde nabí-

zíme několik málo informací.

FOKUS začal poskytovat služby na Vysočině již 

začátkem devadesátých let jako součást celostát-

ního Sdružení Fokus. Prvním střediskem byl Želiv, 

kde fungovalo chráněné bydlení a chráněné dílny. 

FOKUS Vysočina poskytuje účinné služby podle po-

třeb uživatelům, snaží se klást důraz na vzájemnou 

důvěru, vstřícnost a respekt. Dobrovolnické pro-

gramy jsou rozvíjeny ve všech regionech, kde má 

FOKUS Vysočina svá střediska – tedy v regionech 
Havlíčkův Brod a Chotěboř, Pelhřimov a Hlinsko.

Pokud by vás zajímalo více informací, může-

te navštívit ofi ciální stránky tohoto sdružení: 

www.fokusvysocina.cz.

Provozní doba Pečovatelské služby Přibyslav

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

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

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

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

Bc. Karel Březina
vedoucí PS

81/2013 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat, jako zhotovitele zakázky „Realizace úpravy vodních poměrů 
a rekonstrukce kanalizace v místní části Hřiště“, fi rmu Vladimír Kalina, Prokopova 125, 582 22 Přiby-
slav, IČ 73601276 a schvaluje smlouvu o provedení zakázky. Cena zakázky je 145.079 Kč včetně DPH.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
                            Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 04/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Výběrové 
řízení

82/2013 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat, jako zhotovitele zakázky „Provedení výběrového řízení na 
realizaci akce Kanalizace Přibyslav, místní části Dobrá – Keřkov“, fi rmu Ratifi co s. r. o., Nad Rokos-
kou 2361/2a, 182 00 Praha 8, IČ 24772976 a schvaluje mandátní smlouvu o provedení zakázky. 
Cena zakázky je 29.040 Kč včetně DPH.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
                            Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 04/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

83/2013 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat, jako zhotovitele zakázky „Provedení výběrového řízení na 
svoz komunálních odpadů a biologicky rozložitelných odpadů pro město Přibyslav a jeho místních 
částí“, fi rmu PPE.CZ s. r. o., Nádražní 3113/128, 700 00 Ostrava – M. Ostrava, IČ 25863568 a 
schvaluje mandátní smlouvu o provedení zakázky. Cena zakázky je 30.129 Kč včetně DPH.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
                            Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 04/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

84/2013 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat, jako dodavatele „Opravy historického mostu v Ronově 
nad Sázavou po havárii“, fi rmu EVOS-HYDRO, Pivovarská 1003, 584 01 Ledeč nad Sázavou, 
IČ 47470984 a schvaluje smlouvu o dílo. Cena díla je 1.976.773 Kč včetně DPH.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
                            Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 08/2013
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

85/2013 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vyhlásit výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace 
„Realizační projekt montované haly odpadového hospodářství – Ronov nad Sázavou“.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 04/2013
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, proti 1, zdržel se 1.

86/2013 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vyhlásit výběrové řízení na údržbu veřejné zeleně ve městě Přibyslav.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 04/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

87/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje pronájem rybníka na pozemku parc. č. 205/2 o výměře 882 m2 
v k. ú. Dobrá panu Leoši Čejkovi, Přibyslav, Dobrá 16 za cenu 0,30 Kč/m2/rok. Nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 04/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Pronájem

88/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1647/4 o výměře 10 m2 v k. ú. 
Přibyslav panu Radimu Švecovi, Přibyslav, Tržiště 513. Cena pronájmu je 1 Kč/m2/den. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to od 1. 5. 2013 do 30. 9. 2013.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: do 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

89/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bezbariérového bytu č. 308 v domě s pečovatelskou 
službou Přibyslav, Tržiště 251 panu Josefu Matouškovi, bytem Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad 
Sázavou. Výše nájemného bude stanovena na 20 Kč/1 m2/měsíc s možností navýšení ceny nájmu 
o míru infl ace vyhlášené ČSÚ.
Nájemní smlouva bude uzavřena od 8. 4. 2013 na dobu neurčitou.
Odpovědnost: Jarmila Málková
Termín: 04/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Přidělení

90/2013 RM Rada města Přibyslav souhlasí s darovací smlouvou mezi Základní školou Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 33, 582 22 Přibyslav, IČ 70944938 a Sdružením rodičů a přátel školy při ZŠ Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 33, 582 22 Přibyslav, IČ 26543052 dle přílohy k jednání, kterou Základní škola 
Přibyslav převezme dary do svého majetku.
Odpovědnost: Mgr. Luděk Ježek
                            Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 04/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Základní 
škola

91/2013 RM Rada města Přibyslav souhlasí s odepsáním pohledávky Základní školy Přibyslav dle přílohy k jed-
nání za žákem Tomášem Novotným, Nosálov 70, 277 36 Lobeč a jejím proúčtování v účetnictví 
Základní školy Přibyslav.
Odpovědnost: Mgr. Luděk Ježek
                            Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 04/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

92/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje úpravu ceníku poskytovaných veřejných komunikačních služeb, 
verze 18. 11. 2010 v části III. Ceník kabelové televize (KT) Digital s účinností od 1. 6. 2013.
Odpovědnost: Jiří Koudela
                           Petra Holubová
                           Vlastimil Vejvoda
Termín: 05/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Obecní 
legislativa

93/2013 RM Rada města Přibyslav projednala dopis ze dne 4. 3. 2013 a neschvaluje fi nanční dar COOP družstvu 
HB, Havlíčkova 3305, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 00032115.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Rozpočet

94/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje program 23. veřejného zasedání Zastupitelstva města Přibyslav dne 
24. 4. 2013. Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 24. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, proti 0, zdržel se 2.

Různé
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Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 10. 4. 2013

Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne 10. 4. 2013

F O T O R U B R I K A:
Na návštěvě ve Hřištích95/2013 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat, jako zhotovitele zakázky „Obnova výsadby zeleně Pod 

Bramborárnou II“, Lesní družstvo obcí, Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, IČ 64259773 a schvaluje 
smlouvu na provedení zakázky. Cena zakázky je 183.744,55 Kč včetně DPH.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
                           Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 06/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Výběrové 
řízení

96/2013 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vyhlásit výběrového řízení na „Geometrické zaměření rybníků ve 
vlastnictví města Přibyslav“. Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 04/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

97/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 1 na adrese Bechyňovo náměstí 40, Přibyslav 
panu Zdeňku Vackovi, bytem Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav. Výše nájemného bude stano-
vena na 36,58 Kč za 1 m2 měsíčně s možností navýšení ceny nájmu o míru infl ace vyhlášené ČSÚ.
Nájemní smlouva bude uzavřena od 15. 4. 2013 na dobu neurčitou.
Odpovědnost: Jarmila Málková
Termín: 04/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Přidělení

98/2013 RM Rada města Přibyslav rozhoduje, na návrh konkurzní komise, vyřadit uchazeče Mgr. Lukáše Růžič-
ku, Pod Děkankou 1694/4, 140 00 Praha 4 z konkurzního řízení na místo ředitele/ředitelky Zá-
kladní školy Přibyslav pro nesplnění podmínek stanovených v § 3 písm. d) vyhlášky č. 54/2005 Sb., 
o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 10. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Základní 
škola

Mgr. Jan Štefáček, starosta

Mgr. Jan Štefáček, starosta

Martin Kamarád, místostarosta

Martin Kamarád, místostarosta

13/2013 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravený program veřejného zasedání dne 10. 4. 2013.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 3.

Zahájení

14/2013 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav souhlasí s podepsáním dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 
102080_U.4180_01_2011 na veřejnou zakázku „Rekonstrukce a dostavba ZŠ Přibyslav“ mezi měs-
tem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a fi rmou UNISTAV, a. s., Příkop 
838/6, 604 33 Brno, IČ 00531766. Starosta města Přibyslav je oprávněn podepsat dodatek č. 4 za 
těchto podmínek:
1. Zhotovitel se zaváže, že bourání budovy č. 105 bude provedeno v 17. – 22. týdnu roku 2013.
2. Budova č. 101 bude dokončena v 30. týdnu roku 2013.
3. Na doplněné termíny se vztahují ujednání smluvních pokut ze smlouvy o dílo.
4. Konečný termín díla tímto dodatkem nebude upraven.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 04/2013
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 1 zdržel se 0.

Smlouva

15/2013 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2013 k rozpočtu města Přibyslav 
na rok 2013.
Příloha: Rozpočtové opatření č. 2/2013.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 10. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Rozpočet 
města

16/2013 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje poskytnutí fi nanční spoluúčasti města Přibyslav Aeroklubu 
Přibyslav ve výši 25 % z celkových nákladů, maximálně 250.000 Kč na realizaci infrastruktury 
veřejných vnitrostátních letišť, působících na území kraje.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 12/2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 4, zdržel se 2.

Parkinsonova choroba
Dne 11. dubna roku 1755 se v Londýně narodil lékař 
James Parkinson, který v roce 1817 jako první popsal 
tzv. třaslavou obrnu, nemoc, jež v současnosti nese 
jeho jméno, proto je i  den 11. duben Světovým dnem 
Parkinsonovy choroby. Ta se vyskytuje asi u 100–150 
pacientů na 10 000 obyvatel. Počet osob s touto nemocí 
v ČR je odhadován na 10 000, ovšem její výskyt se 
zvyšujícím se věkem obyvatel stoupá. 

Pokud někdo slyší pojem Parkinson, většinou 
si představí starého rozklepaného muže, bohužel 
skutečnost je taková, že postiženi touto chorobou mohou 
být lidé již např. ve třiceti letech, ať jde o muže či ženy. 

Parkinsonovu nemoc nelze léčit, lze však dlouhodobě 
a účinně potlačovat její příznaky. Podstatou nemoci je 
nedostatek dopaminu v nervovém systému, především 
v paměťové a pohybové části mozku. 

Léčba se liší podle stadia onemocnění, obvykle ovšem 
začíná podáním tzv. dopaminových agonistů. Terapie 
je přísně individualizována (každému „šitá na míru“ – 
poznámka PSP) s cílem maximálního zlepšení hybnosti 
pacienta. Součástí léčení je i pravidelný pohyb pacienta. 
V případě, že se zdravotní stav pacienta zhorší natolik, 
že není schopen vykonávat stávající povolání, zvažuje se 
jeho nárok na invalidní důchod. 

Významná je pro člověka zasaženého Parkinsonem 
podpora rodiny a jeho okolí. Jedná se o onemocnění, 

které může být na první pohled patrné (třes, špatná chůze, 
zpomalené pohyby, nerovnováha, různé mimovolné 
pohyby). Lidé z okolí, kteří tyto příznaky neznají, mohou 
často pacienta odsuzovat a pro neobvyklou pohyblivost 
a pády jej pokládat za opilého nebo pod vlivem drog. 
Nemocní tím přirozeně trpí, stydí se pro hybné obtíže 
vycházet z domu, mají obavu, že si nedokážou sami nakoupit 
pro náhlé zhoršení stavu hybnosti. Rodiny a známí pacientů 
někdy nechápou změny hybného stavu během dne, kde je 
část dne pohyblivost dobrá, jindy naopak vázne.

Problémem dosud zůstává malá informovanost 
veřejnosti o tomto onemocnění, a možná bychom mohli 
mluvit, až její tabuizování. V současné době se začalo 
mluvit o rakovině prsu a nádorových onemocněních 
všeobecně, jak jejich počet výskytu přibývá. Mluvíme také 
o autismu, různých poruchách chování, ale Parkinson 
zůstává dosud tak trochu opomenut v pozadí.

V ČR působí Asociace Parkinson-Help o.s., která se 
problematikou onemocnění touto chorobou zabývá. Pro 
více informací můžete navštívit jejich webové stránky: 
www.parkinson-help.cz.

Veškeré informace byly čerpány z odborného 
časopisu „Sociální služby“, duben 2013, ISSN 1803-
7348; měsíčníkem vydávaným Asociací poskytovatelů 
sociálních služeb ČR. 

převzal:
Bc. Karel Březina, vedoucí PSP   



Jaro v Mateřské škole 
v Přibyslavi
Jaro už opravdu ťuká na dveře i děti v MŠ se s paní Zimou 
defi nitivně rozloučily a vyhodily ji do řeky. Jarní nálada se 
promítá i do všech našich činností.

Tak například velikonoční svátky mohli rodiče i děti 
oslavit formou velikonočních dílniček, jež probíhaly 
v jednotlivých třídách. Při nich si mohli malí i velcí vytvo-
řit mnoho drobných předmětů a navodit si příjemnou 
velikonoční atmosféru.

Dne 18. 3. 2013 se konala schůzka paní ředitelky 
(p. Mgr. Naděždy Štouračové) s rodiči, kde byla nastíně-
na její koncepce rozvoje MŠ. Na této schůzce si rodiče 
také zvolili své nové zástupce do rady rodičů.

V měsíci březnu, v rámci téma – Kniha přítel člověka, 
navštívily děti z naší MŠ městskou knihovnu. Zde se obe-
známily s prostředím, kde mohou s rodiči nebo souro-
zenci strávit příjemné chvíle nad knihou. Slečna knihovni-
ce seznámila děti s uspořádáním knihovny a nabídla jim 
nepřeberné množství dětské literatury.

Ve spolupráci se školní družinou jsme navštívili kera-
mickou dílnu a vytvořili si malé dárečky pro maminky 
k jejich květnovému svátku.

V dubnu, naši předškoláci zahájili plavecký kurz, který 
probíhá v nově zrekonstruovaném bazénu ve Žďáře nad 
Sázavou.

Dne 5. 4. 2013 proběhl v MŠ zápis pro školní rok 2013/14. 
Tohoto zápisu se zúčastnilo 53dětí. V tuto chvíli již můžeme 
říci, že díky tomu, že od letošního školního roku je opět nově 
otevřena MŠ Tyršova, jako odloučené pracoviště naší školky, 
můžeme plně uspokojit poptávku po umístění dětí do MŠ 
Přibyslav. A všech 53dětí bude přijato.

Mnohé třídy již také zahájily školní výlety – do ZOO v Jihla-
vě, do Žďáru nad Sázavou na výstavu železničních modelů.

Třída Kuřátek předvedla svůj program u příležitosti 
vítání nových občánků v zámecké obřadní síni. Třída 
Sluníček zase, ve spolupráci s ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův 
Brod, pobočka Přibyslav, vystoupila se svým programem 
na Jarním koncertu.

Dovolte nám na tomto místě také vyslovit poděkování, 
paní J. Málkové, ze sociálního odboru MěU Přibyslav, za 
její ochotnou pomoc rodinám, při řešení tíživých život-
ních situací.

A co nás ještě čeká ...?
Na to, že do konce školního roku zbývají jen dva měsíce, 
je toho vcelku dost. Například: oslava čarodějnic, kera-
mická dílna s rodiči, spaní předškoláků v MŠ, rozloučení 
s předškoláky, taneční večer.... atd.

Na 30. 5. 2013 si rada rodičů, jak se stalo již pěknou 
tradicí, přichystala oslavu Dne dětí, jež bude probíhat 
v areálu zahrady MŠ. Podrobné informace budou zveřej-
něny na plakátech.

Na závěr si však neodpustíme připomenout největší 
změnu, která  nastala v tomto školním roce v MŠ a to 
změnu ve vedení. Touto cestou bychom chtěly, za celý 
kolektiv pracovníků MŠ, poděkovat paní Miloslavě Po-
spíchalové za její dlouholetou obětavou práci a lásku, jež 
věnovala dětem. Nové paní ředitelce, paní Mgr. Naděždě 
Štouračové, přejeme mnoho sil a elánu při plnění pracov-
ních úkolů.

Přejeme všem, aby je jarní sluníčko zahřálo nejen na 
těle, ale i na duši a všechny chmury odneslo daleko pryč.

Jana Tušlová a Jitka Nováková, MŠ Přibyslav       
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Vážení rodiče,
dovolte, abych Vás informoval o změnách 
v organizaci výuky v měsících květnu a červnu. Tato 
opatření jsou vyvolána realizací projektu „ Přestavba 
a rekonstrukce Základní školy Přibyslav“. Mohu Vás 
ujistit, že tato opatření jsou dočasná a v žádném pří-
padě neomezí výuku vašich dětí.

Školní rok 2012/2013 bude ukončen v pátek 
21. 6. 2013. Poslední červnový týden bude Vašim 
dětem nabídnut pobyt ve školní družině a školním 
klubu.

Přesuny tříd se uskuteční 30. 4. 2013 a to takto:

1. A., B –  učebny ve školní družině
2. A.,B.,C. –  zůstávají ve svých kmenových třídách
3. A. –  jazyková učebna (budova A2)
3. B. –  třída 9. A. (budova A2)
4. A., B. –  zůstávají ve svých kmenových třídách
5. A. –  třída 7. A. (budova A1)
5. B. –  multimediální učebna (budova C3)
7. A. –  učebna přírodopisu (budova C3)
9. A. –  učebna náboženství (budova C1)

Šatny pro I. stupeň – odpočinková místnost ŠD
Šatny pro II. stupeň – malá tělocvična
Žákovské toalety se budou využívat na budově D, 

ve školní jídelně, ve školní družině a sportovní hale.

Ještě jednou Vás chci ujistit, že tato organizač-
ní opatření nebudou mít vliv na kvalitu vyučování 
Vašich dětí. Děkuji za Vaše pochopení při náročném 
závěru školního roku a případné dotazy rád zodpo-
vím osobně, telefonicky či elektronickou poštou.  Za 
vedení školy        

Mgr. Luděk Ježek
ředitel ZŠ 

Přibyslavský 
pantoflíček
V letošním roce se uskutečnil již jeho 9. ročník. Do sou-
těže se tentokrát přihlásilo 73 skupin (612dětí) z těch-
to měst a obcí: Čáslav, Česká Bělá, Havlíčkův Brod, 
Heřmanův Městec, Hlinsko, Chrudim, Krucemburk, 
Ostrava, Polnička, Ronov nad Doubravou, Studénka, 
Velká Losenice, Žďár nad Sázavou, Žižkovo Pole. Naší 
školní družinu, reprezentovalo 7skupin (87dětí). Na slav-
nostním zahájení se sešlo 700 dětí. Soutěž zahájil ředitel 
ZŠ Přibyslav Luděk Ježek a pan místostarosta Martin Ka-
marád. O ozvučení haly se starala fi rma Step ze Žďáru 
nad Sázavou. Celou akci nám moderoval pan Najman 
z Modlíkova.

Do poroty zasedli: 
předsedkyně – Marie Musilová, dlouholetá vedoucí 
tanečních kroužků v naší školní družině, zakladatelka 
taneční přehlídky Přibyslavský pantofl íček
členové 
– Petr Štefáček, vedoucí KD Přibyslav, tancoval ve folk-
lorním souboru
– Michaela Schovancová, studentka z Havlíčkova Brodu, 
tancovala latinskoamerické tance a závodně hrála fl orbal
– Martina Maloušková, studentka z Přibyslavi, mistryně 
světa v aerobiku
–  Pavla Hoferová, cvičitelka aerobiku z Pohledu

Porota hodnotila během vystoupení v rozmezí 
1–5bodů (opačně než ve škole) tato kritéria: skupinová 
secvičenost, nápaditost a náročnost prvků, dokonalost 
kostýmů a celkový dojem.

Soutěžilo se ve čtyřech věkových kategoriích: 1.–3. 
třída, 4.– 6. třída, 7.–9. třída a kategorie nad 15 let. Jed-
notlivé kategorie byly ještě rozděleny na moderní, volný 
a scénický tanec, street dance, aerobik a mažoretky.

Každá skupina tanečníků obdržela dárek plný dob-
rot od našich sponzorů – TPK Pribina, Kraj Vysočina, 
Lahůdky p.F. Pátek. První tři vítězné týmy si odnesly ještě 
pohár a diplom. MěÚ Přibyslav nám poskytl bezplatný 
pronájem haly.

O občerstvení našich soutěžících se postarali sportov-
ci ze Žižkova Pole, nad bezchybným průběhem soutěže 
dohlíželi pracovníci sportovní haly, požární dozor zajistili 
dobrovolní hasiči z Přibyslavi.

Ve velké konkurenci se naše taneční kroužky neztratily. 
Kroužek orientálních tanců, pod vedením paní Langpau-
lové, vybojoval 2. místo. Taneční skupina Káčata pod 
vedením paní vychovatelky Temlové obsadila 3. místo, 
taneční kroužek děvčat z 8.– 9. tř. s paní učitelkou Bár-
tovou 2. místo a taneční kroužek děvčat ze 4.–5. tříd pod 
vedením paní učitelky Bártové 3. místo. Patří jim velký dík 
za vzornou práci a za reprezentaci školní družiny.

Poděkování  také patří organizátorkám soutěže –vycho-
vatelkám školní družiny a školního klubu, paní učitelce 
Neumannové a manželům Laudátovým za bezproblémo-
vý chod celého Přibyslavského pantofl íčku. Bez takového 
nadšení a nasazení by akci tohoto formátu nešlo dělat. 
Chtěla bych zároveň  poděkovat vzornému obecenstvu 
za fandění dětem a tím i k ocenění jejich práce.

Hana Janáčková
vedoucí vychovatelka ŠD a ŠK Mažoretky z Čáslavi

 Atmosféra  na Přibyslavském pantofl íčku
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ZPRÁVY ZE ŠKOLNÍ 
DRUŽINY
V sobotu  6. dubna se ve sportovní hale konal již 

9. ročník taneční soutěže Přibyslavský pantofl íček. 

Všechna děvčata z tanečních kroužků si tam 

vyzkoušela, jak byla úspěšná v nacvičování svých 

vystoupení. Většina našich tanečních skupin se 

umístila na předních místech, a tak se bez obav 

mohou vydat na taneční soutěž do Ledče nad 

Sázavou, Čáslavi, Havlíčkova Brodu a Žďáru nad 

Sázavou. Přejeme jim hodně úspěchů. Letos poprvé 

vyrazí naši tanečníci a herci také do Hlinska. Zde 

se nekoná žádná soutěž, ale přehlídka tanečních 

a divadelních  vystoupení. Naše děti zatancují 

a zahrají pohádku O Budulínkovi.                                                                                                                                  

Další řádky už budou patřit pozvánkám. Divadelní 

soubor Sluníčko nastudoval pohádku O spanilém 

princi. Divadlo sehrají 24. května v KD ráno pro 

spolužáky a v 17.00 hodin pro veřejnost. Taneční 

večer se letos koná 7. června také od 17.00 hodin a 

srdečně Vás na obě akce zveme.

Další pozvání je na výstavky dětských prací. Od 

6. května  za okny MěÚ si můžete prohlédnout 

výrobky z keramiky, papíru, plastu či textilu. Tato 

tradiční výstavka bude ke shlédnutí po celý měsíc 

květen. Obrázky s hudební tématikou  můžete 

vidět na Hudebních slavnostech dne 4. května 

2013 v kulturním domě. Od úterý 21. května bude 

zahájena další výstavka výtvarných prací dětí ŠD 

a ŠK také v kulturním domě.

Všem čtenářům Občasníku přejeme krásné jaro.

Jana Frühbauerová 
Za kolektiv dětí a vychovatelek

 

CENÍK INZERCE 
V PŘIBYSLAVSKÉM 
OBČASNÍKU
najdete na www.pribyslav/
legislativa/ceniky 

Uzávěrka 
příštího čísla
20. 5. do 12.00 hod.
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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 setká-

vají, zúčastňují se různých programů, či se samy ak-

tivně podílejí na jejich vytváření. Mateřské centrum 

nabízí aktivity, které maminkám umožní vyjít z izola-

ce a zničujícího stereotypu, kam se celodenní péčí 

o dítě dostávají. Maminky, které se aktivně podílí 

na programech, si udržují profesní orientaci, posi-

lují 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

V sobotu 13. dubna kulturněvzdělávací centrum Har-
monie pořádalo Dopravní dopoledne na dopravním 
a hasičském hřišti v Přibyslavi. Za pěkného počasí 
děti přijely na kolech, odrážedlech nebo koloběžkách. 
Na startu dostaly řidičské průkazy a na pěti stanovištích 
plnily úkoly. Na prvním stanovišti si děti vyzkoušely jízdu 
zdatnosti a test s BESIPem (děkujeme panu Stejskalovi – 
krajskému koordinátoru). Následovala stanoviště zdra-
vovědy, znalost semaforu, poznávání značek a předpisů 
bezpečnosti, která byla zajištěna dětmi z kroužku červe-
nokřižáčků. MSČČK připravila zdravotnický stánek i pro 
dospělé, kde bylo možné nechat si změřit TK a MBI. Po 
splnění úkolů si děti prohlédly bagřík a nákladní auto 
pana Křesťana, traktor s postřikovačem z družstva Žiž-
kovo Pole, motorky a čtyřkolku…Také bylo k shlédnutí 
hasičské auto z Přibyslavi s ukázkou chemického oble-
ku. Z místní výjezdové stanice přijela RZS, ale musela 
po chvilce odjet k výjezdu. Městská policie z Havlíčkova 
Brodu předvedla vybavení policisty a měření rychlosti. 
Za splněné úkoly si děti odnesly balíčky s tombolou. Po 
ukončení na dopravním hřišti pokračoval program na 
hasičském hřišti, kde si děti vyzkoušely stříkání džberov-
kou na terče od hasičů z Dobré. Nejen pro děti, ale i 
pro dospělé bylo na vyzkoušení projití trasy s opilecký-
mi brýlemi. Krásné vystoupení předvedly mažoretky ze 
Šlapanova, které se v republikových soutěžích umisťují 
na předních příčkách. Občerstvení připravili manželé 
Daníškovi. Na závěr maminky z Harmonie vytvořily 
dětem různé malůvky na obličej. Děti odcházely jako 
spiderman, tygr, motýl nebo víla. Všem děkujeme za 
pomoc a ukázku silničních prostředků na akci.

Petra Pejzlová , KVC Harmonie
 

.

DOPRAVNÍ DOPOLEDNE

 Z dopravního dopoledne v Přibyslavi
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Přibyslav hostila 
diecézní setkání 
ministrantů
Ve dnech 12. až 14. dubna se v 
našem městě uskutečnilo setkání 
ministrantů královéhradecké diecéze. Na Vysočinu 
dorazilo na 270 účastníků ze všech koutů rozlehlé 
diecéze. Setkání navštívili také královéhradečtí 
biskupové Jan Vokál a Josef Kajnek.

Ministranty, kteří se hned po příjezdu ubytovali 
v místní základní škole, čekal nabitý program. V pátek 
setkání zahájilo komponované představení ve farní 
stodole. Několik hraných scének představilo hlavní 
motto setkání “Neboj se, jen věř”.  Odkazovalo ke 
dvěma klíčovým událostem, které si katolická církev 
tento rok připomíná. První je Rok víry vyhlášený 
emeritním papežem Benediktem XVI. a druhou je 
1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila 
a Metoděje na Moravu.

V sobotu dopoledne absolvovali ministranti 
katechezi o kříži, na jejímž závěru dostal každý kopii 
tisíc let starého křížku, který se našel na Velehradě, 
jako připomínku působení slovanských misionářů. 
Poté vyrazili účastníci na trasu kolem Přibyslavi. Na 
pěti stanovištích plnili různé úkoly, které odkazovaly 
na působení Cyrila a Metoděje na našem území.

Po chutném obědě čekal všechny vrchol celého 
setkání. Společná mše s biskupem Janem. Průvod 
ministrantů zaplnil celé náměstí a prošel od školy až ke 
kostelu. Ministrantů bylo tolik, že zaplnili polovinu lavic 
přibyslavského kostela. Otec biskup ve svém kázání 
podtrhnul význam ministrantské služby jako klíčového 
předpokladu pro budoucí povolání ke kněžství.

Po mši následoval volitelný program. Účastníci si mohli 
vybrat mezi návštěvou hasičského muzea a věže, či letiště 
s meteorologickou stanicí, nebo promítáním fotografi í 
z Ugandy, případně si odpoledne zpestřit fotbalem.

Po večeři následovala večerní vigilie, při které biskup Jan 
na farní zahradě požehnal oheň, od kterého byl zapálen 
paškál a posléze i svíčky v rukách jednotlivých účastníků. 
Ministranti pak vykročili průvodem z fary do ztemnělého 
kostela, kde každý položil svoji hořící svíčku před oltář 
a poté setrval v tiché adoraci vedené otcem biskupem.

V neděli ministranti opět prošli náměstím, aby 
zakončili setkání mší svatou s otcem biskupem 
Josefem Kajnekem, následovanou společným obědem. 
Servírovala se zdejší specialita – smažený sýr Hermelín.

O zdárný průběh setkání se staral tým několika 
desítek přibyslavských farníků pod vedením Petra 
Málka ml., kteří setkání několik měsíců dopředu 
připravovali a zajišťovali jak stravování, ubytování, 
hudební doprovod, tak i realizaci jednotlivých částí 
programu. Oporou jim byli zkušení kněží, P. Jan Uhlíř 
zodpovědný za pastoraci ministrantů na úrovni diecéze 
a zdejší duchovní správce P. Zdeněk Kubeš. Setkání 
by se nemohlo uskutečnit bez nezištné podpory řady 
místních sponzorů,  kterým tímto patří velký dík. 

Jan Málek, za organizátory setkání 

Vážení a milí spoluobčané, 
předposlední květnový pátek (tj. 24. 5. 2013) se v Přibyslavi uskuteční další ročník 
celorepublikového projektu Noc kostelů, jehož ústřední myšlenkou je umožnit zájem-
cům seznámit se s křesťanstvím, představit nejrůznější sakrální stavby pomocí progra-
mů, ve kterých může každý návštěvník nalézt zajímavé a poučné informace. Jedná se 
tedy o jedinečné propojení života farnosti a občanského soužití. Kostel, modlitebna, 
kaple jsou místem setkávání nás všech!
Letošní ročník Noci kostelů 2013 je pořádán ve spolupráci s Galerií výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, 

Státním okresním archivem v Havlíčkově Brodě, Kulturním zařízením města Přibyslav a navazuje na minu-

lý zdařilý program, jehož součástí byly přednáška dr. Sadílka o Svaté zemi, slavnostní otevření opravené 

gotické věže či vynikající vystoupení brodského sboru Čestmír. Začátek letošního ročníku Noci kostelů je 

stanoven na 20. hodinu  ve farním kostele Narození sv. Jana Křtitele v Přibyslavi a zahájí ho hudebním 

vystoupením děti a mládež z místní farnosti.  O půl hodiny později (ve 20:30) povede komentovanou  

prohlídku kostela Bc. Aleš Veselý, člen Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, jenž se aktivně zají-

má o historii přibyslavského kostela. Bude tak možno slyšet známé i neznámé informace z historie kostela, 

které jistě obohatí přítomné návštěvníky. Instalovaná výstava umožní shlédnout některé zajímavé doku-
menty, fotografi e, písemnosti mající spojitost s chrámem. Tyto dokumenty budou veřejnosti představeny 

jen pro účely Noci kostelů 2013! Po skončení této přednášky, zhruba od 21:30 lze absolvovat noční výstup 
na gotickou dominantu města – přibyslavskou věž, ze které se nabízí jedinečný pohled město Přibyslav 

a okolí. Průvodcovská služba z řad místních skautů Vás stručně a poutavě seznámí s historií této věže, 

bude Vám též představeno i několik zajímavostí související se starobylou věží. Noční výstup na věž bude 

umožněn až do 24 hodin.

Program Noci kostelů 24. 5. 2013:
20:00–20:30: Hudební vystoupení (mládeže a dětí z místní farnosti)
20:30–21:30: Komentovaná prohlídka kostela (s ukázkou pramenů přibližujících dosud nepoznanou 
historii přibyslavského chrámu – vede Bc. Aleš Veselý – Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod a Statní 
okresní archiv Havlíčkův Brod)
od 21:30–24:00: prohlídka zrekonstruované gotické věže v blízkosti kostela (noční prohlídka s poutavým 
výkladem a působivým nočním výhledem na noční krajinu Vysočiny); v případě zájmu až do 24 hodin

Veškeré zevrubné informace naleznete na stránkách přibyslavské farnosti www.farnostpribyslav.cz) 

či na webu projektu Noc kostelů 2013 (www.nockostelu.cz).

Věříme, že Vás nabídka programu zaujme a že hojnou účastí navážeme, na úspěšný minulý ročník. 

Na shledanou s Vámi se těší 
Bc. Martin Ležák 

s organizačním týmem
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V měsíci dubnu nás čekala úklidová akce „Čistá 

Vysočina“ - děkuji všem, kteří si našli čas v pátek 

12. 4. a dorazili pomáhat zbavit přibyslavské ulice 

odpadků. Opět jsme nejvíce nacházeli cigaretové 

nedopalky, obaly od sladkostí a PSÍ VÝKALY – 

máme pejsky rádi, ale v úklidový den jsme měli 

„vztek“ na jejich majitele – jsou bohužel morálně asi 

někde jinde a přijde jim naprosto normální odejít 

od „naděleníčka“, které jim jejich miláček někde 

ponechal!!!!! Ono dostat psí hovínko z podrážky či 

z koleček od kočárku je ohromná zábava.....

Druhý den v sobotu 13. 4. 2013 jsme se zúčastnili 

Dopravního dopoledne, které na dětském 

dopravním hřišti organizovaly maminky z KVC 

Harmonie.  Na tuto akci jsme rádi nabídli jako 

stanoviště náš zdravotní stánek. Každý si zde mohl 

ověřit znalosti z první pomoci. Dospělým jsme 

Místní skupina Českého červeného 
kříže v Přibyslavi

navíc nabízeli možnost nechat si změřit TK a BMI 

(bohužel chystané odběry krve pomocí glukometru 

na zjištění hladiny cukru již nemůžeme vykonávat 

– povolení mají pouze zdravotnická zařízení.....

škoda, byla by to výborná doplňková a lidmi žádaná 

služba.....třeba se to časem ještě změní....).

V měsíci květnu se s námi můžete setkat – 

na 1. MÁJE na přibyslavském letišti, připraven 

budeme mít pro vás opět náš zdravotní stánek, dále 

se děti mohou těšit na další doprovodný program 

na místním letišti. 

V sobotu 4. 5. proběhne schůzka malých 

červenokřižáčků, s dětmi nacvičíme básničky 

a písničky a také zhotovíme dárečky pro naše 

maminky, babičky a tetičky ke Svátku matek. 

Krásné slunečné dny přejí děti a vedoucí 

z kroužku červenokřižáčků.

Ilona Loužecká, za MS ČČK Přibyslav 

 Zdravotní stánek na dopravním dopoledni Úklidová akce „Čistá Vysočina“ v Přibyslavi

Včelařství na 
Přibyslavsku
Na výroční schůzi 26. 1. 2013 si včelaři připomněli 

105. výročí založení „Včelařského spolku pro Přiby-
slav a okolí se sídlem v Přibyslavi“. Nyní nese název 
Český svaz včelařů, základní organizace Přibyslav. 

Za dobu jeho působení se vystřídala celá řada 

včelařských generací. Došlo též k mnoha změnám 

v územním uspořádání, způsobu obhospodařová-

ní včelstev, vybavení včelařů, ale hlavně ke změnám 

přírodních podmínek. Domnívám se, že by zaklá-

dající včelaři nynější stav nekritizovali. Určitě by se 

ale divili, k jakým změnám došlo.

V loňském roce jsme zazimovali 512 včelstev 

u 70 včelařů a tři včelstva u včelařského kroužku. 

Můžeme konstatovat, že již deset let mírně stoupají 

počty včelstev i včelařů. Zároveň můžeme i sdělit, 

že zdravotní stav našich včelstev je dobrý.

Loňský rok byl pro produkci medu slabší. Statis-

tiky uvádějí, že se jedná o pokles až o 50 %  v po-

rovnání s předchozími roky. Ale i tak bylo pro místní 

zájemce medu dost.  Jen si museli, „k tomu svému“ 

včelaři přijít včas. Často vidíme v televizi, že k na-

bídce medu některých velkoobchodů je dost připo-

mínek. Proto stále platí a možná více než dřív: 

„Věřte svému včelaři, se kterým jste spokojeni.“

A jaká jsou přání všech včelařů nejen pro tento 
rok?

aby po letošní zimě a opožděném jaru nebyly  
velké ztráty na včelstvech

aby mezi nás přišli další, hlavně mladí, zájemci  
o chov včel

aby bylo málo nepříznivých roků jak pro včela- 
ře, tak i pro zahrádkáře

aby nám veřejnost fandila a občas přehlédla  
i to nepříjemné žihadlo

Příroda je moudrá, vše dožene a srovná. Jen chová-

ní lidí se jí často nelíbí.

Ing. Blahoslav Hašek
předseda ZO ČSV
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Ochrana 
zvěře v jarním 
období
Snad už i u nás na Vysočině letos začalo jaro a tedy 
období, kdy vzniká nový život u živočichů i rostlin. Hlavně 
v měsících květnu a červnu klade mláďata spárkatá zvěř, 
hnízdí a vyvádí mláďata pernatá zvěř, jako bažant, 
koroptev a další. To si vyžaduje dodržování zvýšeného 
klidu ve volné přírodě, tedy i na plochách určených 
k mysliveckému obhospodařování - v honitbách. Klid lze 
zabezpečit především zamezením zbytečného pohybu 
osob mimo cesty a volného pohybu psů, koní a jiných 
domácích zvířat po honitbě mimo vyhrazené prostory. 

Na to vše pamatuje zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, 
zejména v ustanoveních §§ 8, 9 a 10, kde je zdůrazněna 
ochrana zvěře před nepříznivými vlivy prostředí, před 
nakažlivými nemocemi, před škodlivými zásahy lidí 
a před volně pobíhajícími zvířaty. Je zde také kladen důraz 
na ochranu životních podmínek zvěře, zajištění klidu 
v honitbě a ochranu mysliveckých zařízení. V zákoně 
je současně zdůrazněno, že KAŽDÝ, kdo vstupuje se 
svou činností do přírody, SI MUSÍ POČÍNAT TAK, aby 
nedocházelo ke zbytečnému ohrožování nebo zraňování 
zvěře. Nejčastějšími narušiteli klidu jsou volně pobíhající 
psi mimo vliv svého pána, masivní a stále se rozvíjející 
volné ježdění na koních, kolech nebo dokonce motorkách 
na území honiteb. U nás se vyskytly i případy plašení zvěře 
paraglidisty. Po jednání s Aeroklubem Přibyslav však došlo 
k výraznému zlepšení a až na některé výjimky dodržují nyní 
místní fandové paraglidingu předepsanou letovou výšku 
minimálně 150 m. Na dodržování příslušných ustanovení 
dohlížejí především členové myslivecké stráže, kteří ve 
své funkci vystupují jako veřejní činitelé, a také myslivecký 
hospodář dané honitby. 

Připomínáme našim občanům, že jsme se v zájmu 
zachování dobrých vztahů mezi majiteli psů a námi, členy 
Mysliveckého sdružení Přibyslav, dohodli na vyčlenění 
lokality „Dlouhé louky“, tj. louky mezi pravým břehem 
Sázavy a železniční trati od čističky odpadních vod až 
k ústí potoka z rybníku Žabka do Sázavy pro procházky 
se psy. V této lokalitě s minimálním výskytem zvěře, 
až na kachny v meandrech řeky, nebude pohyb psů 
způsobovat konfl ikt se zákonem o myslivosti. Prosíme 
občany, návštěvníky přírody s jejich psími nebo koňskými 
kamarády, aby dbali těchto zákonných ustanovení 
a dodržovali zejména v měsících květnu a červnu klid 
v přírodě a byli tak nápomocni vzniku nových životů 
v místech, která tak rádi navštěvují. 

Za MS Přibyslav
J. Hamerník st., myslivecký hospodář

A. Šnýdlová, jednatelka

Policisté varují před podvodníky
Pachatelé se zaměřili na seniory

Policisté na Vysočině šetří od poloviny března sedm případů, kdy se pachatelé 
pokusili od seniorů vylákat peníze. V pěti případech byli úspěšní. Podařilo se jim 

poškozené okrást o více jak 190.000 korun. 
Ve všech případech zvolil pachatel stejný způsob – zavolal poškozeným na pevnou telefonní 

linku a vydával se za jejich vnuka. Při rozhovoru nenápadně zjistil jméno vnuka poškozených 
a poté pod jeho jménem poprosil seniory, že potřebuje půjčit větší fi nanční částku, většinou 
na zakoupení nového automobilu. Když poškození souhlasili, řekl, že si pro peníze pošle svoji 
kamarádku. Senioři poté předali fi nanční hotovost jim zcela neznámé ženě, která se představila 
jako přítelkyně jejich vnuka.

Policisté by chtěli na seniory důrazně apelovat, aby byli ve vztahu k cizím lidem nebo k osobám, 
u nichž si nemohou osobně ověřit jejich totožnost, více obezřetní. Senioři by neměli otevírat dveře 
domu nebo bytu, aniž by se předem přesvědčili, kdo za nimi je. V žádném případě by neměli 
neznámé osoby zvát do svých domovů a při každém opuštění domu by za sebou měli uzamknout 
dveře. Pokud je telefonicky kontaktuje příbuzný a žádá o půjčení peněz, měl by si senior tuto 
informaci, vždy ještě před předáním hotovosti, zpětně osobně ověřit. Je také vhodné trvat na 
předání peněz přímo příbuznému, který o půjčku požádal. Vydání peněz neznámému člověku 
s sebou vždy nese velké riziko.  

Je důležité mít na paměti, že pachatelé jsou dobře připravení. Dokážou rychle reagovat 
i na nečekané situace, nevypadají většinou na první pohled vůbec podezřele, mají příjemné 
vystupování, jsou velmi komunikativní a působí dobrým dojmem. 

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Oddělení mediální komunikace a PR

nprap. Martin Dušek, koordinátor prevence
tel:   974 261 208, mobil: 725 868 475

e-mail: prevence@policievysocina.cz
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PŘIBYSLAVSKÉ KALENDÁRIUM 
Narodili se v měsíci květnu ...

* 9. května 1886 v Ústí nad Orlicí

 Bedřich Rydlo
učitel a vychovatel, zanícený loutkář, blízký přítel J. Sku-

py, významný činitel při konání celostátních loutkářských 

přehlídek, správce městského muzea, městský kronikář

MÁJ – V KNIHOVNĚ R ÁJ
Milí příznivci KZM Přibyslav a návštěvníci knihovny, 
v květnovém příspěvku si tradičně připomeneme, 
jak u nás probíhal předchozí měsíc a dozvíte se 
samozřejmě i o květnových akcích. Hned na začátku 
měsíce dubna jsme slavnostně vyhodnotili březnové 
dětské soutěže, kvízy a výtvarnou soutěž. Jako první 
jsme se rozhodli vybrat vítěze výtvarné soutěže na 
pirátské téma. Rozhodování bylo velmi těžké, nechali 
jsme si proto poradit i od odbornic paní Věry Jiráskové 
a paní Anežky Kunstarové. Společně jsme poté vybrali 
tři nejlepší obrázky. Na prvním místě se umístil úžasný 
pirát od sourozenců Körberových, druhé místo 
obsadila Kristýnka Peňázová a na třetím místě se 
umístila Alenka Vencová se svou „českou pirátkou“. 
Pro vybrané šťastlivce máme samozřejmě připravenou 
odměnu. Všechny obrázky jsou skvělé a vy máte šanci 
si je prohlédnout v dětském oddělení knihovny. Den 
poté jsme využili pomoci dětí z místní družiny, které 
se za námi přišly do knihovny podívat, aby nám 
pomohly s vylosováním výherců soutěže „Honba za 
pokladem“. Soutěž probíhala ve dvou kategoriích, 
losovali jsme proto tři děti z prvního stupně a tři 
z druhého. Mezi soutěžícími z prvního stupně se na 
nejvyšším stupínku umístila Simonka Šustáčková 
z 1. A, druhá byla Anetka Štefanová z 2. C a třetí 
vylosovanou slečnou byla Eliška Homolková z 2. A. 
Děvčata si u nás už vyzvedla své ceny a my doufáme, 
že jim udělaly radost. Soutěž pro druhý stupeň zcela 
ovládly slečny ze třídy 6. A. Společenskou hru „Česko 
Junior“ za první místo obdržela Simonka Marincová, 
na druhém místě skončila Katka Augustinová a 
třetí vylosovanou dívkou byla Radka Dočekalová. 
Poslední losování se týkalo „Pirátského kvízu“ a 
konečně se usmálo štěstí i na chlapce – svou výhru si u 
nás může vyzvednout Jonáš Pátek z 1. B. Ještě jednou 
všem zúčastněným moc blahopřejeme, děkujeme a 
těšíme se na další soutěžení. První středu v dubnu nás 
také tradičně navštívily maminky z KVC Harmonie se 
svými ratolestmi. Nesešlo se jich mnoho, proto setkání 
probíhalo spíše v individuálním hracím duchu – děti 
se zabavily, prohlédly si knížky a pohrály si s loutkami 
a míčky. Vzhledem ke květnovým státním svátkům, 
které letos vyšly na středy, se setkání s KVC Harmonie 
uskuteční až 15. května od 8:30. 

Ve čtvrtek 11. dubna jsme u nás také přivítali děti z 2. C, 
které k nám s paní učitelkami vyrazily na knihovnickou 
lekci. Popovídali jsme si o knihovně, o práci knihovníka, 
provětrali své znalosti Večerníčků a pohádkových dvojic 
a děti, které se teď zrovna učí abecedu, mi ji krásně 
přeříkaly a následně pilně vyhledávaly knihy podle 
příjmení autora. Knihovnickou lekci rádi připravíme na 
míru i dalším třídám. 

V měsíci květnu nás nejen s dětmi čeká společné 
tvoření. Když už konečně přišlo jaro a jak už měsíc květen 
napovídá, všechno kvete a voní, i my necháme rozkvést 
naši knihovnu. Společně vytvoříme rozkvetlou louku, 
která nám to tu krásně rozvoní. Každý (bez ohledu 
na věk), kdo přijde do knihovny, a bude chtít, může 
s rozkvetlou loukou pomoci – vytvoří květinku z papíru 
či „krepáku“ a nalepí ji na naši louku, nebo vytvoří či 
namaluje květy a lístky na rozkvetlý strom, může doplnit 
na obrázek i někoho z hmyzí říše. Fantazii se meze 
rozhodně nekladou. Budeme se těšit na vaše nápady. 

Na závěr několik knižních novinek.
Z beletrie jmenujme například humoristický román 
od Jonase Jonassona „Stoletý stařík, který vylezl 
z okna a zmizel“, úspěšný román od Frances 
Mayesové „Pod toskánským sluncem“, který byl i 
zfi lmován, zajímat by vás také mohl detektivní příběh 
od Harlana Cobena „Schůzka v Paříži“, nebo dvě 
knihy od Chevy Stevensové „Nikdy nevíš“ a „Stále 
nezvěstná“. Z českých autorů vás potěší Věra Fojtová 
se svým historickým detektivním příběhem „Prokletí 
lipovského dvora“, Jiří Hanibal a jeho kniha „Osudové 
setkání“ a román „Cukr a sůl“ od oblíbené autorky 
Táni Keleové – Vasilkové. 

Z naučných knih by vás mohla potěšit tři díla od 
Rhondy Byrne – „Tajemství“, „Moc“ a „Kouzlo“. Velmi 
zajímavá je také trilogie od Jiřího Bílka „Bílá místa 
naší historie“ či kniha o osudech nádherné jantarové 
komnaty s názvem „Jantarová komnata“ od Nikolaje 
Petrovského. Dalším zajímavým titulem je „Tvůrčí 
psaní pro každého 1 a 2“ od Markéty Dočekalové. 
Všechny, kdo rádi vaří, jistě potěší i kniha „Jachninovy 
taštičky“ od Petra Jachnina. 

Přeji vám krásný rozkvetlý a voňavý květen s dobrou 
knihou,

Markéta Gögeová, knihovnice

* 8. května 1898 v Lovčicích u Čáslavi

Ing. Jaroslav Bezpalec
spoluzakladatel a první ředitel Lesního družstva v Přiby-

slavi, významný odbojář za 2. světové války, předseda 

a později místopředseda Národního výboru v Přibyslavi

* 5. května 1927 v Přibyslavi

Karel Pátek
český fyzik, zabýval se  elektroliminiscencí pevných 

látek, od roku 1963 problematikou laserů, konstruktér 

prvního plně funkčního prototypu laseru u nás

† 29. května 1916 v Praze

Jan Otto
přibyslavský rodák, nakladatel a knihkupec, široké 

veřejnosti znám jako iniciátor vzniku a nakladatel Ottova 

slovníku naučného

Zemřeli v měsíci květnu …

† 2. května 1932 u Vinoře

Stanislav Pelikán
voják, později pilot a letecký instruktor, tragicky zahynul 

před svou svatbou počátkem května při cvičném letu 

RADY BABIČKY APOLÉNKY …
Nedávno jsem na půdě našla velkou zaprášenou krabici. Byla v ní spousta věcí a mezi nimi 
i jeden pomačkaný školní sešit. A hned na první stránce nadpis: „Moje recepty“. Apolena 
Kohoutová. Co je to za recepty? Že by nové cukroví. Ale ne.  Byly to návody, jako z čarodějné 
dílny. A protože se mi zalíbily, tak se s vámi o ty nápady podělím. Začneme jarním úklidem. 
Sluníčko konečně dostalo rozum. A naše okna, tak ta dostala pořádně zabrat. Takže – s chutí 
do toho, ať je to rychle hotovo.

Jak si snadno rychle a levně vyrobit  –  ČISTIČ OKEN A SKLA
Co potřebujeme:
1/4 šálku octa; 1/4 šálku lihu; 1 lžíci škrobu; 2 šálky teplé vody
Starý fl akón na voňavku s funkčním balónkem (nádobku s rozprašovačem)
Všechny 4 suroviny smíchej v nádobě a důkladně protřep. Po rozpuštění nalej do fl akónu. Nastříkej na okno 
nebo zrcadlo a  čistým, suchým klůckem (hadříkem) do vysokého lesku vylešti. Používej k čištění oken, zrcadel 
a ostatního skla tak, jak jsi zvyklá. redakce PO

PODĚKOVÁNÍ
Všem členům našich ochotnických souborů patří veliké poděkování za krásné představení Prodaná láska spojené 
s Divadelním pouťovým veselím.
Děkuji Vám všem za spoustu hodin strávených v kulturním domě, které jste věnovali ze svého volného času 
přípravě divadelní hry.
Čtyři představení a předpremiéru navštívilo celkem 873, věřím, že spokojených diváků. Pokud jste neměli možnost 
přibyslavské ochotníky  vidět, budete mít ještě  poslední příležitost v rámci Divadelní Přibyslavi na podzim tohoto 
roku přijít, pobavit se a zatleskat jejich výkonům. Za KZMP Zdeňka Valnerová
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Rebel Šatlava fest
V KVĚTNU NA FESŤÁK?

Přípravy na 5. ročník hudebního festivalu Rebel Šatlava fest jsou v plném proudu a už nyní se ví, na co 

se můžou jeho návštěvníci těšit! Letos si pořadatelé s festivalem pospíšili a malebné městečko Přibyslav 

zažije hudební zážitek již koncem května! Termín se oproti předchozím prázdninovým ročníkům posunul 

na 31.5.–1. 6. Místo festivalu zůstává v areálu pod přibyslavským zámkem.
Festival bude opět dvoudenní. Začne páteční zábavou a vyvrcholí sobotními koncerty: „Víme, že tady 

na Vysočině mají lidi rádi zábavy pod širým nebem. Je to místní kulturní klasika, která sem prostě patří. 
Chceme na páteční program nalákat i ty, kteří normálně na festivaly nechodí, nebo je pro ně překážka 
vysoké vstupné”, upřesňuje jeden z pořadatelů Ondřej Málek. Páteční program bude mít na starost oblíbená 

zábavová kapela Kyvadlo za jednorázové symbolické vstupné 50,- Kč do 21. hodiny, poté 70,- Kč. Na pátek 

jsou připravena ještě nějaká překvapení a program se protáhne do brzkých ranních hodin.

Další změnou oproti minulým ročníkům může být i rozmanitá sestava vystupujících kapel. V sobotu se 

údolím řeky Sázavy rozlehnou libé tóny kapel Wohnout a Arakain. „Obě kapely tu hrály už před dvěma 
lety na letišti a muzikanti byli spokojení, rádi přijali nabídku.” Doplňuje pořadatel Martin Kasal. Další 

potvrzenou kapelou jsou legendární pankáči Visací zámek. “Visáči zahrajou díky zpětné vazbě návštěvníků. 
Na minulých ročnících chyběla nějaká známější “vulgární” kapela. Myslím, že tímto doženeme dosavadní 
punkový defi cit a doufáme v kladnou odezvu návštěvníků”, vysvětluje Kasal a doplňuje: “Podobný image 
má i kapela Zakázaný ovoce, která také nevystoupí v Přibyslavi poprvé.” 

Jedním z headlinerů sobotního večera bude známá zpěvačka Anna K s kapelou. “Hity Anny K znají z rádií 

všichni. Naživo to ale zní o sto procent lépe a její energie je neuvěřitelná! Stojí za to tuhle skvělou zpěvačku 

vidět!” Komentuje vystoupení Anny K Ondřej Málek. Vzhledem k žánrové rozmanitosti festivalu zařadili 

pořadatelé hudební styl hip hop. Hudebník Lipo, který je známý svými singly Ležím v tvé blízkosti a Do města 
přišla zima, vystoupí na Rebel Šatlava festu se zpěvačkami Debbi a Kateřinou Marií Tichou, se kterými 

natočil uvedené singly. Pořadatelé dali také příležitost regionálním interpretům: jihlavští Arciskačány, 

brodští El´Brkas a přibyslavská OHS předvedou svým fanouškům, jak jim je festivalové prostředí blízké. 

Festivalem chtějí pořadatelé podpořit neziskové dobročinné organizace, které budou mít ve festival parku 

své stánky. Zakoupit bude možné výrobky z chráněné dílny občanského sdružení Benediktus a Spektrum 
– centrum primární prevence a drogových služeb připraví zábavný program pro děti. Vstupenky budou 

v předprodeji od 1. dubna do konce května, za cenu 260,- Kč. Poté se cena vstupenky zvedne. Zakoupit je 

lze prodejnách v Jihlavě, Havlíčkově Brodě, Žďáru nad Sázavou, Chotěboři, Polné a Přibyslavi v prodejně 
MODEM J. Krčála. Na louce vedle festival parku vyroste stanové městečko, kde bude možné zdarma 

stanovat. Veškeré informace jsou k dispozici na webu www.satlavafest.cz a na Facebooku. “Mohlo by se 

zdát riskantní, jít v květnu na festival. Dlouhodobá statistika počasí však mluví jasně. Nebojíme se toho, 

věříme, že lidi si pomaturitní období budou chtít užít! Těšíme se na to!”, uzavírá Libor Jaroš, člen pořádající 

přibyslavské kapely Šatlava, která se na festivalu také objeví. 

Ondřej Málek, za pořadatele festivalu

Půl roku poté a co dál?
Před půl rokem jsem byl zvolen ve zdejším volebním obvodě č. 44 Chrudim do Senátu ČR. Velmi si toho 

vážím, protože jsem kandidoval jako nezávislý a ve volebním souboji jsem porazil protikandidáty z velkých 

politických stran, kteří měli za sebou podporu stranických sekretariátů. 

Volební kampaň pro mne znamenala i velkou životní zkušenost a vyhodnotil jsem si hlavní poznatky z více 

než měsíčního dennodenního živého kontaktu s lidmi. Můj hlavní závěr, řekl bych generální, je, že stav 

nespokojenosti širokých vrstev občanů je dle mého názoru minimálně stejný, jaký byl před revolucí 1989. 

Možná, že i větší i když z jiného důvodu. Tenkrát to byla nespokojenost s totalitním režimem, nyní je to 

nespokojenost a zklamání z toho, kam naši politici tuto zemi v rámci demokracie dovedli. A to ještě občané 

ani ve snu netušili, co udělá prezident Václav Klaus na konci svého funkčního období. Mám samozřejmě 

na mysli amnestii a učinění z podvodníků a hospodářských zločinců bezúhonné občany a z jejich obětí 

bezmocné nuly. 

Sečteno a podtrženo, v naší zemi se těžko žije. Slušným lidem psychicky a stále početnější vrstvě eko-

nomicky. V loňském roce po dlouhých létech klesla průměrná reálná mzda, ekonomika, měřeno hrubým 

domácím produktem, skončila v červených číslech. V letošním roce ekonomická recese pokračuje a s ní 

roste nezaměstnanost. Ta postihuje už 600 tisíc spoluobčanů a dál roste. Vedle toho pokračují další a další 

skandály spojené s politiky a jejich rozkrádáním veřejných fi nancí. Například S-karty. Současné vládě už 

nevěří téměř nikdo. Namístě je otázka: Co dál? Odpověď je velmi obtížná. Pravice je zdiskreditovaná, viz 

podzimní senátní a krajské volby. A levice? Nevím, jestli v jejích řadách najdeme charismatického politika, 

který přijde s novou vizí, za kterým půjdou lidi a který učiní pokus, zřejmě poslední, vyvést tuto zemi ze 

současného marasmu. Pokud se nikdo takový nenajde, pak je ještě jedna cesta, ale na to raději nemyslet. 

Jan Veleba, Senátor a prezident AK ČR 

Pexesový turnaj 
v Utíně
Pexeso je asi první stolní hra, kterou se děti ve svém živo-
tě setkají. Vždyť ji hrají již tříleté děti. A nemusí umět ani 
počítat jako v případě hry „Člověče nezlob se“. Je pravdě-
podobné, že se k pexesu „vrátíte“ jako rodiče a později 
prarodiče hrající se svými dětmi a vnoučaty.  A můžete 
být překvapeni i tím, jak dobří a rychlí hráči vaše děti 
a vnoučata jsou a vy máte co dělat, abyste neprohráli, jak 
se říká, na plné čáře. 

Soutěžit v pexesu jste mohli týden před velikonočním 
veselím v sobotu 23. března v Utíně, konal se tam první 
ročník pexesového turnaje.  Přestože turnaj byl pořádán 
především pro děti, s velkou radostí se zapojili i dospělí a 
turnaj si užívali stejnou měrou jako ti nejmenší. Hráči byli 
veskrze z okolních obcí, zejména z Přibyslavi, Dlouhé vsi, 
Stříbrných Hor, Keřkova, ale i z Havlíčkova Brodu, Žďáru 
nad Sázavou a dokonce i z Pardubic a Ústí nad Labem. 
Celkem se turnaje zúčastnilo 52 hráčů. Nejmladšími hrá-
či byly tříleté děti a nejstarší hráčce bylo šedesát let. 

Hrálo se v kulturním domě v Utíně, který ochotně 
poskytl místní sbor dobrovolných hasičů. Každý hráč se 
nejprve účastnil tří her s náhodně vybranými protihráči 
ve své kategorii a čtyři nejlepší hráči z každé kategorie 
postupovali do fi nále. V nejmladší kategorii ve věku 
0–6 let zvítězila Lucinka Šrámková z Modlíkova, která 
během celé soutěže získala  59 dvojic obrázků z celkem 
90 možných a odnesla si první cenu – rodinnou vstupen-
ku do Vodního ráje v Jihlavě. V kategorii 7–12 let našel 
nejvíce shodných kartiček Šimon Beránek z Perknova 
– celkem 96 ze 160 možných a odnesl si tak poukázku 
na hodinovou vyjížďku na koni pro dvě osoby. Cenu 
pro kategorii 13–100 let, vyhlídkový let, získala Tereza 
Podrázská z Dlouhé Vsi  s celkovým počtem 94 bodů ze 
160 možných. 

Organizátoři si přáli připravit akci, která by nepřinášela 
zklamání. Radost ze hry asi prožívají všichni, kdo zased-
nou k pexesu, ale vítěz přece může být jen jeden. Šlo tedy 
o to, připravit takový doprovodný program, aby potěšil 
všechny návštěvníky. A ne vždy měly být děti a jejich rodi-
če jen přihlížejícím publikem. Do her se zapojovali (nejen 
pexesových) všichni zúčastnění. 

Program byl připravený až do pozdního odpoledne. 
Turnaj zahájily mažoretky Čertice z Havlíčkova Brodu 
a ve volném čase mezi hracími koly se rozezněl sálem 
zpěv a hra na akordeon Pavla Vence. Děti, které vydržely 
v Utíně až do konce,  se dočkaly divadelního představe-
ní jihlavského divadelního spolku NAkopTyjátr. Tři herci 
a hadrový panáček Smolíček pobavili nejen dětské pub-
likum, ale i rodiče. A díky skvělé odezvě bezprostředních 
dětí se bavili i herci. 

Připravit turnaj tak, aby byl poutavý od začátku do 
konce, aby byl co nejvíce spravedlivý a plynulý, to vyža-
dovalo složitou a náročnou přípravu. Práce organizátorů 
však byla odměněna radostí hráčů pexesa.  Na všech bylo 
patrné, že mají chuť si hlavně hrát a nebylo ani pochyb 
o radosti z výher. To, že vyhrává každý, nebyla v tomto 
případě jen fráze. Jak na fi nalisty, tak i ostatní hráče čeka-
ly ceny útěchy a pamětní listy. 

Celou akci by nebylo možné uspořádat bez přispění 
štědrých sponzorů, kterým patří také velký dík: Aeroklub 
Přibyslav, manželé Matějů ze Stříbrných Hor, Vodní ráj 
v Jihlavě, Irena Matýsková z Přibyslavi, Levné knihy 
Beránek z Havlíčkova Brodu, Drogerie Teta Přibyslav, 
Dárkové zboží Přibyslav, Lékárna Theriak s.r.o.Přibyslav, 
Knihkupectví Vysočina, Coop Centrum Přibyslav, Penzi-
on a restaurace U Kubínů, Cukrárna Fontána s.r.o. a měs-
to Přibyslav, které přispělo fi nančně a místní sbor hasičů, 
který umožnil hrát turnaj v  kulturním domě v Utíně. 

Celý turnaj provázela příjemná atmosféra, bylo možné 
si všimnout nadšení a soutěživosti při hře, radosti z kaž-
dého úspěchu. Proč si tedy nezahrát pexeso společně 
s jinými dětmi a rodiči? Doufejme, že vznikla tradice 
pexesového turnaje v Utíně, který si v příštím roce ne-
nechte ujít! Eva Kučerová
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Bacha – zase fi nta…
Ahoj, zdravím všechny, podařilo se mi parádně naletět 
podvodníkovi, a tak si myslím, že by se o téhle fi ntě 
mělo dozvědět co nejvíc lidí... To bylo tak... Jednoho 
dne mířím do lékárny a cestou zvedám zvonící 
telefon.

Ozve se úpěnlivý, takřka dětský hlásek: „Dobrý 
den, tady Tomáš Kupka, moc se omlouvám, že vás 
ruším, ale právě jsme si dobíjel telefon a překliknul 
jsem se a omylem na vaše číslo poslal SMS se svým 
přihlášením. Byla byste tak moc hodná a řekla mi tu 
esemesku, abych se mohl přihlásit?" Hmmm, že by 
nastal čas na dobrý skutek? Splést se může každý, 
že ano, a hlas zní tak nešťastně. Nevnucuje mi žádné 
zboží ani služby, chce jen obyčejně pomoct. No tak jo. 
„Děkuju, jste moc hodná!" děkuje dojatý adolescent. 
Je jiskřivé prosincové ráno, věnuji se radostné činnosti 
placení účtů a ejhle – účet za telefon je o 2000,- Kč 
vyšší než obvykle. Zbláznil se operátor anebo já? 
Operátor na můj dotaz blahosklonně vysvětluje: „Ale 
to jste, drahá paní, pěkně naletěla. Víte, oni to tak 
dělají. Podvodníček si vybere náhodné telefonní číslo 
a dobije si z něj svůj kredit. Jediné, co potřebuje, je 
potvrzovací esemeska, kterou „prý omylem“ poslal 
na vaše číslo. Operátor kredit dobije a vše naúčtuje 
dotyčnému vybranému číslu." Aha.  A jak to, že jsem o 
tom nikdy neslyšela? Proč o tom nedáte vědět, když tu 
praxi znáte? Televize, noviny, internet. Místo nesmyslů 
by se člověk jednou dověděl něco užitečného. "Ale my 
to děláme, ví se o tom!" Hmm. No tak jo. Za hloupost 
se platí, takže jdu vesele zaplatit enormní účet za 
telefon. 

Dnes ráno mi na displeji zasvítila nová SMS: „Dobrý 
den. Omlouvám se, že vás vyrušuju, ale omylem jsem 
si k vám poslal moji SMS s mým přihlášením. Můžu 
vás jen poprosit o přeposlání SMS na moje číslo 
605993253? Mockrát vám děkuju. Suchánek." 

Je to ten samý podvodník a předpokládá, že jsem 
úplný idiot a udělám stejnou chybu podruhé? Anebo 
je to nějaký úplně jiný, který náhodou zkusil moje číslo? 
Ale co, od čeho máme policii. Mám štěstí. Kolem mě 
prochází zrovna hlídka. Ptám se a ta mi radí: „Zajděte 
na nejbližší služebnu a podvod nahlaste." Hm. Celá 
žhavá. Vláčet se v čerstvých závějích s batoletem a 
místo vyrábění oběda sepisovat nějaké protokoly? Ale 
máme telefon. „Policie české republiky, prosím", ozve 
se nadějně ve sluchátku. Vykládám celou anabázi a 
chci vědět jediné – je policii k něčemu telefonní číslo 
onoho podvodníka, který mi právě napsal? " „No, o 
tomhle jsem ještě neslyšel... no, to nesmíte naletět! Já 
bych mu tu SMS neposlal. Hlavně mu ji neposílejte! 
Ne, to k ničemu není, oni volají z Twistu, tam se neuvádí 
jméno." Najednou mi není úplně jasné, zda mám 
záchvat slabomyslnosti já anebo policista. Ptám se 
znovu: „Když vám nahlásím to telefonní číslo, je to 
k něčemu? Uděláte s tím něco?" Odpověď muže 
zákona: „Ne, to k ničemu není. Ale kdyby se to 
opakovalo, tak to pak nahlaste." Odmítám dál utrácet 
za hovor a loučím se s konstatováním, že jsme si tedy 
pěkně popovídali, nic nevyřešili.

Jediné, co tedy můžu udělat je, vykašlat se na 
ostudu, která mě přiznáním nemine a dát o téhle fi ntě 
vědět co nejvíce lidem. Nic jiného mě nenapadá. No 
já vím, že zrovna vám by se NIKDY nic podobného 
URČITĚ nestalo. Ale jistě máte ve svém okolí známé či 
příbuzné, kteří jsou podobně roztržití jako já,  a naletět 
by, čistě hypoteticky a úplnou náhodou...MOHLI. Tak 
jim to radši dejte vědět, aby mohli své peníze utratit za 
příjemnější věci než je dobití kreditu adolescentního 
podvodníka. Ať se vám dějí samé milé a pozitivní věci. 
Darina 

(převzato z internetu, redakce PO)

„Člověk člověku je vším.“

Dobrovolnické centrum v regionu Havlíčkův Brod 

a Chotěboř pracuje již od roku 2001 jako součást 

občanského sdružení FOKUSu Vysočina. 

Jeho úkolem je vyhledávat nové dobrovolníky 

a informovat veřejnost o možnosti dobrovolnické 

činnosti. Zároveň nabízí možnost přijímacím organizacím 

spolupracovat s dobrovolníky a tímto zlepšovat 

psychosociální potřeby klientů, kteří se ocitají v nelehkých 

životních situacích. Každoročně spolupracujeme s více 

než 40 dobrovolníky, kteří věnují více než 3 000 hodin 
dobrovolnické činnosti!

V současné době Dobrovolnické centrum přijímá, 

školí a vysílá dobrovolníky do několika zařízení našeho 

regionu. Jsou jimi Sociální služby města Havlíčkův 
Brod – Domov pro seniory Reynkova, Denní stacionář 

Domovinka, Pečovatelská služba, Domov pro seniory 
Havlíčkův Brod – Domov pro seniory U Panských, 

Domov se zvláštním režimem v Břevnici, Psychiatrická 
léčebna Havlíčkův Brod, Pečovatelská služba Přibyslav, 

Iporadna Olomouc (roznos letáčků), Dětský domov 
Nová Ves u Chotěboře. FOKUS Vysočina je nejen 

vysílající organizací, ale také přijímající. Dobrovolníci 

se mohou individuálně věnovat duševně nemocným 
klientům v Havlíčkově Brodě nebo týmově v Denním 
stacionáři v Chotěboři. 

O společné spolupráci a činnosti dobrovolníků 

v organizaci nově hovoříme také s Krajskou knihovnou 
Vysočiny, kde by měl v následujících týdnech probíhat 

nábor nových dobrovolníků. 

Dobrovolnické centrum pro region 
Havlíčkův Brod a Chotěboř, FOKUS Vysočina

Pomoc dobrovolníka je přínosem jak pro klienta, tak i pro 

různá zařízení poskytující sociální službu a v neposlední 

řadě pro samotného dobrovolníka. Je nutno ale dodat, 

že dobrovolník nikdy nemůže nahradit práci ošetřujícího 

personálu, ani neatraktivní činnosti zaměstnanců zařízení. 

Naše přijímající organizace znají poslání dobrovolníků 

a váží si jejich pomoci. Stejně tak i jejich nových nápadů 

a postřehů přinášejícím jiskru a změnu stereotypu v životě 

klientů. 

Dobrovolnické centrum nemůže dobrovolníky fi nančně 

ohodnotit, ale nabízí jim možnost zapojení se do týmu lidí, 

kteří mají radost ze spokojenosti druhého člověka. Nabízí 

možnost získání nových informací a zkušeností v práci se 

seniory, dětmi, mentálně nebo tělesně postiženými. Získat 

nové kontakty, přátelé, zkušenosti, pocit ze smysluplně 

stráveného volného času apod. Dobrovolníkům z řad 

studentů či nezaměstnaným vydáváme potvrzení 

o dobrovolnické činnosti a osvědčení, které využívají 

zejména při přijímajícím řízení na VŠ humanitního 

zaměření nebo pracovních pohovorech. 

Veškeré informace o dobrovolnické činnosti v regionu 

Havlíčkův Brod a Chotěboř lze získat na stránkách FOKUSu 

Vysočina www.fokusvysocina.cz, na telefonním čísle 
774 151 493 nebo na e-mailu dobrovolnicke.centrum@
fokusvysocina.cz. 

Jste samozřejmě také srdečně zváni na  facebookové 
stránky dobrovolnického centra „Dobrovolnické centrum 
v regionu Havlíčkův Brod a Chotěboř“ (http://1url.cz/iuhe).

Za Dobrovolnické centrum,
Bc. Michaela Miřátská, 

koordinátorka dobrovolníků

Dobrovolnické centrum pro region
Havlíčkův Brod a Chotěboř, FOKUS Vysočina

HLEDÁ NOVÉ ZÁJEMCE O DOBROVOLNICKOU ČINNOST

Chtěli byste získat zkušenosti v práci se seniory či lidmi s duševním onemocněním? Zajímá Vás individuální, případně 

skupinová, činnost s uživateli Pečovatelské služby v Přibyslavi nebo klienty Komunitního týmu FOKUSu Vysočina? Rádi 

byste věnovali trochu času a svých schopností někomu dalšímu? Chcete smysluplně využít svůj volný čas a zároveň se 

naučit něčemu novému, co např. později můžete využít ve Vašem  zaměstnání?

Konkrétně se v současnosti snažíme najít dobrovolníky na tyto pozice:
sháníme dobrovolníka/dobrovolníky, kteří by - organizovali skupinovou činnost s uživateli Pečovatelské služby 

v Přibyslavi (hudební kroužek, společenské hry, tvořivá dílnička, skupinové čtení, trénování paměti, povídání na 

zajímavé téma apod. – fantazii se meze nekladou),

hledáme dobrovolníka ke starší ženě, klientce Komunitního týmu střediska Chotěboř, FOKUS Vysočina, která žije v - 
Přibyslavi a postrádá společnici a kamarádku pro sdílení radostí i starostí všedních dnů.

Veškeré informace o dobrovolnické činnosti v regionu Havlíčkův Brod a Chotěboř lze získat na stránkách 

FOKUSu Vysočina www.fokusvysocina.cz, na telefonním čísle 774 151 493 nebo na e-mailu dobrovolnicke.

centrum@fokusvysocina.cz. Jste samozřejmě také srdečně zváni na  facebookové stránky dobrovolnického centra 

„Dobrovolnické centrum v regionu Havlíčkův Brod a Chotěboř“.

Za dobrovolnické centrum Bc. Michaela Miřátská
koordinátorka dobrovolníků
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PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2013

FOTBAL – TERMÍNY ZÁPASŮ

SILOVÝ TROJBOJ – VÝSLEDKY
Muži 

Tlak v lehu Sed-leh Shyby CELKOVĚ
Příjmení Jméno poč. op. body poč. op. body poč. op. body souč. bodů body celk. pořadí
Moštěk Josef 47 82,46 84 96,55 21 100,00 279,01 100,00 1
Juhás Tomáš 50 87,72 87 100,00 16 76,19 263,91 94,59 2
Bukovský Jan 57 100,00 68 78,16 16 76,19 254,35 91,16 3

Mikulinec Michal 57 100,00 50 57,47 20 95,24 252,71 90,57 4

Plachta Marek 41 71,93 81 93,10 18 85,71 250,75 89,87 5
Kasal Matěj 32 56,14 73 83,91 20 95,24 235,29 84,33 6
Kubát Jiří 36 63,16 68 78,16 14 66,67 207,99 74,54 7
Kvarda František 22 38,60 72 82,76 13 61,90 183,26 65,68 8
Vábek st. Jaroslav 8 14,04 50 57,47 7 33,33 104,84 37,58 9

Ženy
Tlak v lehu Sed-leh Biceps.  zdvih CELKOVĚ

Příjmení Jméno poč. op. body poč. op. body poč. op. body souč. bodů body celk. pořadí
Stehlíková Růžena 28 100,00 69 100,00 15 53,57 253,57 100,00 1
Moravcová Gabriela 24 85,71 57 82,61 8 28,57 196,89 77,65 2
Sedláková Lenka 5 17,86 32 46,38 28 100,00 164,23 64,77 3
Habichová Žaneta 19 67,86 23 33,33 13 46,43 147,62 58,22 4

PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2013 
CELKOVÉ VÝSLEDKY PO TŘECH DISCIPLINÁCH
MUŽI Kuželky Míčový víceboj Silový trojboj Celkově
Příjmení Jméno body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí
Plachta Marek 69,66 12 93,75 2-5 89,87 5 253,28 1

Kubát Jiří 71,91 10 100,00 1 74,54 7 246,45 2

Moštěk Josef 76,40 7 68,75 9-12 100,00 1 245,15 3

Kasal Matěj 64,04 15 93,75 2-5 84,33 6 242,12 4

Vábek st. Jaroslav 100,00 1 81,25 7-8 37,58 9 218,83 5

Kvarda František 64,04 14 50,00 17 65,68 8 179,72 6

Kasal Roman 77,53 6 93,75 2-5 0,00 0 171,28 7

Loužecký ml. Petr 65,17 13 93,75 2-5 0,00 0 158,92 8

Vykoukal Ladislav 94,34 2 62,50 13-15 0,00 0 156,84 9

Loužecký st. Petr 86,52 4 68,75 9-12 0,00 0 155,27 10

Háněl Tomáš 58,43 19 87,50 6 0,00 0 145,93 11

Dolák Vladimír 71,91 9 68,75 9-12 0,00 0 140,66 12

Matějka Zdeněk 60,67 16 68,75 9-12 0,00 0 129,42 13

Loužecký Filip 60,67 17 62,50 13-15 0,00 0 123,17 14

Matějka Luboš 48,31 20 56,25 16 0,00 0 104,56 15

Juhás Tomáš 0,00 0 0,00 0 94,59 2 94,59 16

Zídek František 92,13 3 0,00 0 0,00 0 92,13 17

Bukovský Jan 0,00 0 0,00 0 91,16 3 91,16 18

Mikulinec Michal 0,00 0 0,00 0 90,57 4 90,57 19

Loužecký Richard 26,97 22 62,50 13-15 0,00 0 89,47 20

Kasal Jakub 0,00 0 81,25 7-8 0,00 0 81,25 21

Šubrt Petr 77,53 5 0,00 0 0,00 0 77,53 22

Moštěk Jan 73,03 8 0,00 0 0,00 0 73,03 23

Zach Vladimír 69,66 11 0,00 0 0,00 0 69,66 24

Sedlák Tomáš 59,55 18 0,00 0 0,00 0 59,55 25

Henzl Pavel 48,31 21 0,00 0 0,00 0 48,31 26

ŽENY Kuželky Míčový víceboj Silový trojboj Celkově
Příjmení Jméno body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí
Habichová Žaneta 85,90 5 81,25 3-4 58,22 4 225,37 1

Sedláková Lenka 57,69 11 81,25 3-4 64,77 3 203,71 2

Stehlíková Růžena 0,00 0 100,00 1 100,00 1 200,00 3

Šubrtová Eliška 100,00 1 93,75 2 0,00 0 193,75 4

Loužecká Kristýna 94,87 3 75,00 5-6 0,00 0 169,87 5

Šubrtová Lucie 64,10 10 75,00 5-6 0,00 0 139,10 6

Loužecká Veronika 75,64 8 62,50 7 0,00 0 138,14 7

Mošťková Miroslava 80,77 6 43,75 8-9 0,00 0 124,52 8

Lazárková Veronika 98,72 2 0,00 0 0,00 0 98,72 9

Kvardová Markéta 92,31 4 0,00 0 0,00 0 92,31 10

Seemannová Jitka 42,31 12 43,75 8-9 0,00 0 86,06 11

Tresová Alena 80,77 7 0,00 0 0,00 0 80,77 12

Moravcová Gabriela 0,00 0 0,00 0 77,65 2 77,65 13

Filová Lucie 66,67 9 0,00 0 0,00 0 66,67 14

Dvojice Kuželky Míčový 
víceboj

Silový 
trojboj

Body 
celkem

Pořadí

P. + K. Loužec-

kých

160,04 168,75 0 328,79 1

Vykoukal, 

Loužecká V.

170,02 125,00 0 295,02 2

Mošťkovi 157,17 112,50 0 269,67 3

Zach, Lazárková 168,38 0,00 0 168,38 4

Kvardovi 156,39 0,00 0 156,39 5
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FLORBAL – KONEČNÁ TABULKA LIGY VYSOČINY 
starší žáci
Pořadí Družstvo Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1 KPC Okříšky 20 19 0 1 312 71 57

2 SK Jemobu 20 14 3 3 193 99 45

3 SED Havl. 

Brod

20 14 3 3 139 72 45

4 FBŠ Jihlava 20 13 0 7 192 97 39

5 Spartak Třebíč 20 12 1 7 204 126 37

6 ASK Bystřice 20 8 1 11 102 162 25

7 SK Juvenis 20 8 0 12 136 184 24

8 Spartak 

Pelhřimov

20 7 1 12 126 131 22

9 DDM Jemnice 20 6 0 14 127 172 18

10 SK Jaroměřice 20 4 1 15 154 220 13

TJ SATIVA KEŘKOV 
– ROZPIS ZÁPASŮ JARO 2013
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

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
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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 20.5.2013
Kuřice černé, červené, bílé /nesou bílá vejce/ stáří:12-18týd. cena:120-180,-Kč

Chovní kohoutci   12-18týd. 120-180,-Kč   

Kačeny pekingské /bílé brojlerové/  1-3týd. 70-90,-Kč

Moularden /kříženec pižmová+peking.kachny/  1-3týd. 70-90,-Kč  
Kačeny barbarie /francouzský hybrid pižmové kačeny/     1-3týd.  110-130,-Kč

Kačeny ROUVENSKÉ NOVINKA!  1-3týd.  110-130,-Kč

Husy bílé  1-3týd.  140-160,-Kč

Husy landenské  1-3týd.  140-160,-Kč

Perličky  1-6týd. 90-140,-Kč

Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/                      6-8týd.           260-300,-Kč 

Kalimera /selské brojlerové kuře/       2-3týd.   90-100,-Kč

!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

PRODÁM
box řadové garáže v ulici Gen. Luži v Přibyslavi.

Zájemci se mohou ozvat na tel. 724 862 447.

Marcela eho ková
vedení ú etnictví, da ová evidence

tel. 724 146 192
mrehorkova@centrum.cz
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Prodám byt 3+1 (90 m2) v Přibyslavi
po kompletní rekonstrukci, se samostatnou částečně 

podsklepenou garáží 28m2 a zahradou 220m2 

s venkovním posezením. K bytu patří 2 místnosti skle-

pa, část půdy a  další společné prostory. Cena doho-

dou. Bez RK. 

Bližší info na tel.: 777 149 263
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6. ervence  -  KATAPULT 
 
OLDA  ÍHA „50.let hraju ROCK“ 

PADESÁT VÝRO NÍCH A 
SPECIÁLNÍCH KONCERT . 

Za : 20:00 
 

3.srpna- Rocková zábava 
Více rockových kapel. 

Za :20:OO 
 

        

31.srpna - SKLENA INKA 
koncert dechové kapely. 

Za :17:00 

 !!! Termíny akcí jsou prozatímní a mohou se v pr b hu asu zm nit. Vystoupení interpret  však platí !!! 

 
 
 
 
 
 

 
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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24.05.13 NOC  KOSTELŮ

Potom už nebude den ani

ale v čase večera bude světlo.
               Zach 14,7

NOC
Město Přibyslav 

Římskokatolická 
farnost Přibyslav

Kulturní zařízení města Přibyslav

Vás srdečně zvou na následující 
kulturní program v Přibyslavi:  

NOC KOSTELŮ 2013
KOSTEL NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
V PŘIBYSLAVI

www.nockostelu.cz

Program:

www.kzmpribyslav.cz

20.00–20.30:  
Hudební vystoupení (mládeže a dětí z míst-
ní farnosti)

20.30–21.30: 
Komentovaná prohlídka kostela (s ukáz-
kou pramenů přibližujících dosud nepozna-
nou historii přibyslavského chrámu – vede 
Bc. Aleš Veselý – Galerie výtvarného umění 
Havlíčkův Brod a Statní okresní archiv Hav-
líčkův Brod)

od 21.30–24.00: 
Prohlídka zrekonstruované gotické věže 
v blízkosti kostela (noční prohlídka s pouta-
vým výkladem a působivým nočním výhle-
dem na noční krajinu Vysočiny); v případě 
zájmu až do 24 hodin
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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
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květen 2013
KZM Přibyslav
I N F O R M U J E

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

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

od   1. května 2013 Burza knih – nákup až se 100 % slevou Kurfürstův dům KZM Přibyslav- 
od   1. května 2013 Rozmisťování kontejnerů na bioodpad dle rozpisu Mě Ú- 
od   1. května 2013 Uzavírka komunikace pro veškerou dopravu I/19-z Dobré do Přibyslavi Mě Ú Přibyslav- 
od   1. května  2013 Podávání přihlášek na příměstský tábor ŠD paní Janáčková ZŠ, ACO Přibyslav - 
1. května 2013 od 10.00 h. Den otevřených dveří na letišti přibyslavské letiště Aeroklub Přibyslav- 
2. května 2013 v 17.00 h. Kondiční cvičení (pro přihlášené) Kulturní dům KZM 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 16.30 h. Fotbal Keřkov : Lučice B Fotbalové hřiště Keřkov TJ Sativa Keřkov- 
4. května 2013 v 19.00 h. Hudební slavnosti – koncert P. Černocké Kulturní dům ZUŠ, KZM Přibyslav- 
4. května 2013 Výstava kreseb - Barevná hudba Kulturní dům MŠ,ZŠ,ŠD a ŠK, KZMP- 
5. května 2013 v 9.00 h. Běh do vrchu Starý špitál, štola pod farou Mě Ú, SZM Přibyslav- 
5. května 2013 v 9.00 h. Fotbal Ž Přibyslav : Okříšky Fotbalové hřiště SK Přibyslav- 
5. května 2013 v 16.30 h. Fotbal A Přibyslav : Křoví Fotbalové hřiště SK Přibyslav- 
6. května 2013 v 9.00 h. Šikovné ručičky Domeček Tyršova ul. KVC Harmonie- 
od   6. května 2013 Výstava keramiky Budova radnice ŠD a ŠK, Mě Ú Přibyslav- 
9. května 2013 v 17.00 h. Kondiční cvičení (pro přihlášené) Kulturní dům KZM Přibyslav- 
12. května 2013 v 9.00 h. Fotbal Ž Přibyslav : Radostín Fotbalové hřiště SK Přibyslav- 
12. května 2013 v 16.30 h. Fotbal A Přibyslav : Třebíč B. Fotbalové hřiště SK Přibyslav- 
12. května 2013 v 16.30 h. Fotbal Keřkov B : Víska Fotbalové hřiště Keřkov TJ Sativa Keřkov- 
14. května 2013 v 16.00 h. Koncert pěvecké třídy ZUŠ, pobočka Přibyslav Kulturní dům ZUŠ, pobočka Přibyslav, KZMP- 
15. května 2013 v 8.30 h. V knihovně si můžeme i hrát Kurfürstův dům KVC Harmonie,KZM Přibyslav- 
16. května 2013 v 17.00 h. Kondiční cvičení (pro přihlášené) Kulturní dům KZM Přibyslav- 
16. května 2013 v 19.00 h. Debata/Snížení poplatků za odpad – ano či ne Zasedací sál radnice Mě Ú Přibyslav- 
18. května 2013 v 9.00 h. Župní přebor v lehké atletice Sportovní areál Česká ul. TJ Sokol, SZM Přibyslav- 
18. května 2013 v 15.00 h. Fotbal D Přibyslav : Měřín Fotbalové hřiště SK Přibyslav- 
19. května 2013 v 16.30 h. Fotbal B Přibyslav : Rozsochatec Fotbalové hřiště SK Přibyslav- 
19. května 2013 v 16.30 h. Fotbal Keřkov : Nová Ves u Sv. Fotbalové hřiště Keřkov TJ Sativa Keřkov - 
od 21. května 2013 Výstava dětských prací Vestibul kulturního domu ŠD a ŠK, KZM Přibyslav- 
22. května 2013 v 9.00 h. Koukej mámo, koukej táto, co už umím Domeček Tyršova ul. KVC Harmonie- 
23. května 2013 v 8.00 h. Zájezd do ZOO Jihlava Jihlava SPCCH ČR ZO Přibyslav- 
24. května 2013 O spanilém princi-pohádka kulturní dům DS Sluníčko, KZM Přibyslav        - 
24. května 2013 ve 20.00 h. Noc kostelů Areál místního kostela         římskokatolická farnost, ostatní - 
25. května 2013 v 9.00 h. Fotbal Ž Přibyslav : Bystřice Fotbalové hřiště SK Přibyslav- 
25. května 2013 v 16.30 h. Fotbal Keřkov B : Velká Losenice Fotbalové hřiště Keřkov TJ Sativa Keřkov- 
26. května 2013 v 16.30 h. Fotbal A Přibyslav : Vrchovina B Fotbalové hřiště SK Přibyslav- 
30. května 2013 v 16.00 h. Koncert žáků ZUŠ, pobočka Přibyslav Kulturní dům ZUŠ, pobočka Přibyslav, KZMP  - 
30. května 2013 Den dětí -zábavné odpoledne bližší na plakátech MŠ Přibyslav- 
31. května 2013  Rebel Šatlava fest Areál pod zámkem HS Šatlava- 
1. června 2013 Rebel Šatlava fest Areál pod zámkem HS Šatlava- 
1. června 2013 v 15.00 h. Fotbal D Přibyslav : Radostín Fotbalové hřiště SK Přibyslav- 
2. června 2013 v 9.00 h. Slavnost Těla a Krve Páně Farní kostel, město římskokatolická farnost- 
2. června 2013 v 16.30 h. Fotbal B Přibyslav : Jeřišno Fotbalové hřiště SK Přibyslav- 
2. června 2013 v 16.30 h. Fotbal Keřkov : Havlíčkova Borová B Fotbalové hřiště Keřkov TJ Sativa Keřkov- 

PŘIPRAVUJE SE PRO VÁS:
HOUPAČKA – VÁŠ KŘEST JAZZEM 
TANEČNÍ VEČER
VÝSTAVA SKLA
PŘIBYSLAVSKÁ POUŤ
VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA


