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Zprávy starosty města
Dne 23. dubna se uskutečnilo konkurzní řízení na funkci ředitele Základní školy 
Přibyslav. Sedmičlenná konkurzní komise posuzovala 10 přihlášek. Ke konkurz-
nímu pohovoru se dostavilo 7 uchazečů a z nich bylo 5 doporučeno ke jmenová-
ní. Po vyhodnocení bylo stanoveno pořadí: Mgr. Petr Adam, Mgr. Jaroslava Janů, 
Mgr. Luděk Ježek, Mgr. Miluše Hutychová a Mgr. David Šeda. Výsledek konkurzní-
ho řízení vyhlásil předseda komise za přítomnosti členů komise přítomným ucha-
zečům. Uchazeči byli o výsledku konkurzu vyrozuměni též písemně, a to do 7 dnů 
od vyhlášení výsledného pořadí. Výsledek konkurzního řízení má pro zřizovatele 
Základní školy Přibyslav jen doporučující charakter. Rada města Přibyslav, která 
zastupuje zřizovatele, tedy město Přibyslav, nadpoloviční většinou hlasů jmenova-
la dne 2. května novým ředitelem Mgr. Petra Adama, na dobu 6 let, od 1. 8. 2013 
do 31. 7. 2019. Jmenování nového ředitele jsem současnému řediteli oznámil dne 
3. května. Jmenovací dekret budoucí ředitel obdržel dne 10. května. Společná ko-
ordinační schůzka starosty s oběma funkcionáři města proběhla dne 14. května. 
Jednalo se o předání funkce ředitele školy k 1. srpnu 2013.

Škola má a bude mít vždy jen jednoho ředitele. Do 31. července je jím Mgr. Luděk 
Ježek se všemi právy a povinnostmi. Přeji jemu i škole úspěšné dokončení stávající-
ho školního roku, zkráceného, vzhledem k výstavbě, o jeden týden a odpovědnou 
přípravu nového školního roku. Žákům přeji krásné prázdniny, zaměstnancům školy 
pěkné dovolené. K ukončení funkčního období současného ředitele se ještě vrátím.

Rekonstrukce a dostavba ZŠ Přibyslav pokračuje plným tempem. Dokončuje se 
nová budova, pokračuje výstavba nové tělocvičny a je bourána budova, označova-
ná jako KORD. Změna ve funkci ředitele školy uprostřed prázdnin, při tak rozsáhlé 
výstavbě, je výraznou komplikací.

Další očekávanou stavbou je oprava historického mostu v Ronově nad Sáza-
vou po havárii. Předání staveniště fi rmě EVOS-HYDRO z Ledče nad Sázavou se 
uskutečnilo dne 6. května. Provizorní lávka byla snesena o tři dny později a byla 
přemístěna k Hesovu, kde nahradí starou lávku k mysliveckému srubu a cvičné 
noře. Myslivci si dodělají druhou stranu zábradlí a nájezdy na lávku. Za iniciativu 
a spolupráci jim předem děkuji.

Již nyní komplikuje dopravu uzavírka silnice I/19 do Dobré. K tomu od konce 
května přibyde ještě uzavírka silnice na Polnou. Zde se bude rekonstruovat most 
přes železnici. Dne 16. května již došlo k předání staveniště. Objížďky budou řádně 
vyznačeny. Most by měl být zprovozněn do 31. října, dokončen do 31. prosince. 
Stavbu investuje Kraj Vysočina a provádí fi rmy SMP CZ, a. s. z Prahy a MITRENGA 
– stavby, spol. s r. o. z Brna.

Letošní regenerace přibyslavské věže je připravena. Smlouva o dílo s fi rmou 
KB Stavební s. r. o. z Nového Města na Moravě je již podepsána a po vyhnízdění 
kavek (po 16. červnu) oprava začne. Regenerace je prováděna s fi nančním přispě-
ním z programu regenerace Ministerstva kultury ČR, s přispěním města Přibyslav 
a z peněz vlastníka Římskokatolické farnosti Přibyslav.

Všechny probíhající investiční akce v Přibyslavi a v jejím těsném okolí jsou kom-
plikace, které se předem těžko odhadují, a které se projeví až v každodenním živo-
tě. Proto prosím spoluobčany již nyní o trpělivost a snášenlivost.

Dne 4. května se v kulturním domě konaly tradiční Hudební slavnosti. Koncert 
Petry Černocké doplnili žáci z přibyslavské pobočky Základní umělecké školy J. V. 
Stamice Havlíčkův Brod. Koncert byl velmi příjemný. K profesionalitě hlavní inter-
pretky a jejího manžela přispěli vysokou pěveckou úrovní, vystupováním a bezpro-
středností i talentovaní zpěváci a zpěvačky z Přibyslavi.

Přeji krásný červen, prožití naší pouti a pěkné dovolené.
Mgr. Jan Štefáček

 starosta

Motorky, auta a naše obce
Bylo jarní nedělní odpoledne, šel jsem se proběhnout a vzal syna Jáchyma s sebou 
na kolo. Když jsem se po několika kilometrech vracel s jazykem na vestě a s Jáchy-
mem daleko před sebou, zaregistroval jsem na hrázi záchytného rybníčku u „Jab-
loňáku“ čtyři jezdce na terénních motorkách. Nejprve stáli dole na hrázi a poté se 
prvý a druhý rozjeli přímo proti svahu do městského lesa. Nic nedbali na to, že po 
nich v lese zbude vyjetá rýha přímo po spádnici (které se do budoucna může stát 
základem pro erozi), nic nedbali na to, že projíždí náletem smrčků a nikomu z nich 
zřejmě nevadilo ani to, že se nacházejí v majetku, který někomu patří.

Trochu jsem se rozzuřil a rozběhl se ke stojící dvojici na hrázi, která se k výjezdu 
teprve připravovala, a důrazným způsobem jsem je upozornil na důsledky jejich 
činění. Určitě jsem nevypadal moc inteligentně a přesvědčivě, jelikož jsem hulákal, 
abych přehlušil hluk motorů, byl zpocený, zaprášený a zadýchaný z předchozího 
běhu, ale docílil jsem toho, že dvojice z lesa sjela k nám a po té, co jsem je upo-
zornil na možnost přivolání policie, odjeli pryč po silnici. Co mne zarazilo, že se 
třemi mladíky byl i muž ve věku okolo čtyřicítky – tedy pokud jsem to pod helmami 
správně odhadl, od kterého bych respekt k určitým hodnotám očekával. Věřím, 
že tuto čtveřici už v našich lesích nepotkám, ale po konzultaci s policií se obávám, 
že se budou tyto případy množit. Terénní motorky se pohybují většinou bez SPZ, 
takže je velmi obtížné je identifi kovat, pokud je nechytne přímo policie. Prosím 
proto všechny, kteří se s podobným nešvarem setkají, aby na něj reagovali buď 
přivoláním policie, nebo alespoň upozorněním výtečníků, že se takovéto věci ne-
dělají. Třeba od svého konání upustí.

Tak jak mi radost zkazily motorky, udělali mi ji zástupci Veteran Car Clubu, kteří 
v sobotu 15. 6. stanovili Přibyslav s podporou města Přibyslav za jednu ze zastávek 
akce 1000 MIL Československých.  Budete mít tedy možnost mezi půl dvanáctou 
a druhou hodinou vidět na náměstí přes padesát vozidel vyrobených převážně do 
roku 1939. Den bude pokračovat jazzovou Houpačkou na faře od 14.43 hod., tak-
že ho můžete prožít plně v duchu prvorepublikovém.

Dne 8. května se někteří zastupitelé rozhodli prožít na cestě po našich místních 
částech a obcích. Děkuji všem zástupcům osadních výborů, kteří se akce zúčastnili, 
děkuji hasičům za zapůjčení auta za tímto účelem, i těm zastupitelům, kteří měli 
čas a věnovali sváteční den této akci. V každé obci jsme měli přibližně 30 minut, 
ve kterých jsme se pokusili se zástupci osadních výborů, obeznámit zastupitele 
s největšími problémy i se životem v obci. Doufám, že bude mít tato akce reálné 
dopady i na rozhodování zastupitelstva.

Martin Kamarád
místostarosta města Přibyslav

Dopravní omezení v době přibyslavské pouti
V souvislosti s konáním tradiční přibyslavské pouti ve dnech 29. 6.–30. 6. 2013 
dojde v centru našeho města k omezení dopravního provozu.

Od středy 26. 6. od 12:00 hod. do pondělí 1. 7. do 10:00 hod. bude uzavřen 
prostor Bechyňova náměstí před radnicí, část ulice Havlíčkova po křižovatku Hav-
líčkova - Příkopy a prostor autobusového nádraží, jehož stanoviště budou přesu-
nuta do prostoru před bývalou restaurací „Na Růžku“. Od pátku 28. 6. od 12:00 
hod. do pondělí 1. 7. do 10:00 hod. bude uzavřena silnice I/19 Žďár nad Sázavou 
– Havl. Brod v úseku od zámku po křižovatku Tyršova x Hesovská. Objížďky budou 
po dobu uzavírek vedeny ulicemi Česká, Příkopy, Pecháčkova, Tržiště a Gen. Luži 
a budou označeny dopravními značkami. Pouťové atrakce budou umísťovány 
v prostoru Bechyňova náměstí od pondělí 24. 6. 2013 tak, aby až do provedení 
uzavírky nebránily provozu. Doufáme, že výše navržená opatření přijmete s po-
chopením a v hojném počtu navštívíte letošní přibyslavskou pouť. 

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ

 Návštěva obce Dolní Jablonná – protipovodňová opatření

 Návštěva obce Dobrá – klubovna SDH
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Odbor výstavby
Stavby pro reklamu a reklamní zařízení. Stavby pro 
reklamu a reklamní zařízení se nesmí umisťovat tak, aby 
narušovaly architektonický a urbanistický nebo pietní 
charakter prostředí, ohrožovaly bezpečnost provozu na 
pozemních komunikacích a dráhách, obtěžovaly okolí, 
zejména obytné prostředí, hlukem nebo světlem nad 
limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy. Při 
umisťování většího počtu staveb pro reklamu a reklam-
ních zařízení v území musí být zajištěn jejich vzájemný 
soulad z hlediska jejich stavebně technického řešení a ur-
banistického a architektonického charakteru prostředí. 
Umístěním a provozem staveb pro reklamu a reklamních 
zařízení nesmějí na pozemních komunikacích, v obvodu 
drah a na veřejných prostranstvích vznikat překážky pro 
osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace. 
Stavby pro reklamu a reklamní zařízení umístěné na bu-
dovách musí odpovídat jejich architektonickému charak-
teru a nesmí narušovat základní členění průčelí budov 
a jeho významné detaily a nesmí narušit stabilitu těchto 
budov, na střechách budov nesmí přesahovat hřeben 
střechy. Na oplocení nebo vedle něho do vzdálenosti rov-
nající se výšce zařízení či stavby pro informace, reklamu a 
propagaci nesmí přesahovat výšku oplocení o více než 20 
%. Jako informační a reklamní zařízení, které potřebuje 
povolení stavebního úřadu, je panel, jehož plocha je větší 
než 0,60 m2. Při umisťování cedulí v památkové zóně 
města se přikládá stanovisko Odboru rozvoje města MÚ 
Havlíčkův Brod – památkáři a souhlas města Přibyslav. 

Miloš Šimek, 
vedoucí OV

Hospodářsko-správní odbor
Hospodaření města Přibyslav
Rozpočtové příjmy města jsou ke dni 30. 4 2013 po roz-
počtovém opatření č. 3 ve výši Kč 86.779.601 a výdaje 
Kč 107.113.542,67.

V následující tabulce je uvedeno plnění rozpočtu 
města k 30. 4. 2013:

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 čin-
nosti města k 30. 4. 2013 jsou uvedeny v následující tabulce: 

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS

Z Městského úřadu Přibyslav Upozorňujeme, že do 30. 06. 2013 
je splatný místní poplatek za provoz 

systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů. 
Pokud poplatek nebude v termínu 
zaplacen, bude poplatníkovi vydán 

platební výměr a poplatek bude 

navýšen.

Odbor správy a údržby
Během měsíce května se naplno rozeběhla údržba veřejné 
zeleně jak ve městě Přibyslav, tak v obcích. Tyto práce na 
základě vyhlášeného výběrového řízení zajišťuje pro tento 
rok pan Roman Kasal z Dobré a paní Lenka Stránská ze 
Žďáru nad Sázavou. Jako každý rok část zeleně udržují 
i naši pracovníci místního hospodářství a Sportovního 
zařízení města Přibyslav. V obcích údržbu zeleně zajišťují 
Sbory dobrovolných hasičů a v Keřkově ještě TJ Sativa 
Keřkov. Od měsíce června budeme v údržbě pro město 
využívat nabídku pracovních sil vedených v oblasti veřejně 
prospěšných prací od Úřadu práce Havlíčkův Brod. Dále 
budeme pokračovat s čištěním ulic ve městě (především 
v lokalitě „Pod bramborárnou“, kde jsme práce pozastavili 
z důvodu údržby zeleně) i v obcích. 

V součinnosti se společností Vodovody a kanalizace 
Havlíčkův Brod, a. s. a Ředitelstvím silnic a dálnic jsou 
řešeny opravy asfaltových povrchů a závady okolo ka-
nalizačních šachet a šoupat jak v ulicích města, tak na 
silnici 1. třídy, která je ve správě Ředitelství silnic a dál-
nic. Opravy byly přislíbeny do 15. 7. 2013. V souvislosti 
s řešením reklamací byl podán podnět k reklamaci 
propadlého hrobu Rudoarmějce na náměstí a opravě 
chodníku v ulici Pecháčkova. V loňském roce byla nahlá-
šena zhotoviteli rekonstrukce ulice Nezvalova reklamace 
špatného odtoku povrchové vody na komunikaci. Firma 
se pokusila toto vyřešit vyfrézováním drážek do komuni-
kace, které měly odtok vody zajistit. Povrchová voda po 
dešti dále zůstávala. Pro vyřešení problému bylo dohod-
nuto s fi rmou umístění ACO žlabů, což fi rma zrealizovala 
v tomto měsíci. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na opravu 
komunikací v obci Keřkov, Poříčí a Česká Jablonná. Radě 
města Přibyslav byl předložen ke schválení návrh výbě-
rového řízení na zpracovatele projektové dokumentace 
na rekonstrukci bytových domů na ulici Příkopy č. p. 485 
a 486. Výsledek výběrového řízení na zhotovitele a výsle-
dek návrhu není v době podání příspěvku znám. 

Od měsíce června bude společnost ČEZ, a. s. provádět 
zemní kabelové vedení NN v ulicích Na Vyhlídce, Filipova 
a v části ulice Hesovská. V souběhu s touto akcí bude 
město realizovat pokládku veřejného osvětlení a rekon-
strukci vedení kabelové televize. 

Proběhla obnova nástřiku dopravního značení na 
místních komunikacích. Byla provedena oprava propadlé 
kanalizační vpusti v ulici Vyšehrad a opraveny nahlášené 
poruchy veřejného osvětlení ve městě. Na bytových do-
mech č. p. 485, 486 v ulici Příkopy proběhla výměna části 
střešní krytiny, zároveň s oplechováním a výměnou oka-
pových žlabů. V budově Špitálu byla provedena rekon-
strukce obkladů v místnosti sociálního zařízení. V tomto 
měsíci byl vyhlášen záměr pronájmu bytu v domě 
č. p. 17, Ronov nad Sázavou. Jedná se o byt 1. kategorie 
o velikosti 1+1, výměra 37m². Byt je po komplexní rekon-
strukci. Od následujícího měsíce bude obsazen uvolněný 
byt v budově DPS č. p. 251. V budově DPS č. p. 254 bude 
probíhat komplexní rekonstrukce jednoho bytu.  

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSU

Pokračování Z Městského úřadu Přibyslav na další straně

Odbor životního prostředí
V měsíci dubnu proběhl na území města Přibyslav a 
jeho místních částí svoz velkoobjemového a nebez-
pečného odpadu. Odbor životního prostředí vydal po-
drobný návod k organizaci tohoto svozu v dubnovém 
čísle občasníku. Bohužel vyskytlo se několik problémů, 
které není možné příště opakovat. V ulici Pelikánova, 
Přibyslav a místních částech Keřkov a Hřiště byly na 
chodníku uloženy hromady odpadu a nikdo u nich ne-
byl. V dubnovém čísle byli občané upozorňováni, že 
vždy musí svoje odpady přinést rovnou ke svozovému 
autu nebo požádat přítomného pracovníka města Při-
byslav o pomoc při naložení odpadu. Pokud se bude 
situace opakovat, nebude při příštím svozu takto ulo-
žený odpad odvezen, občané si jej budou muset odvést 
na vlastní náklady a dále bude řešeno uložení sankcí 
nezodpovědným občanům, kteří odpad nechali volně 
položený na veřejném prostranství. 

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

Na místní části a zahrádkářské osady budou kontej-
nery na biodpady rozmístěny takto: 

(v Kč) Rozpočet po 
změnách

Výsledek % plnění

od počátku 
roku

PŘÍJMY 86 779 601 30 335 668 35,0

1. daňové 60 332 410 24 662 732 40,9

2. nedaňové 1 811 684 1 260 678 69,6

3. kapitálové 3 567 382 1 527 388 42,8

4. přijaté dotace 21 068 125 2 884 870 13,7

VÝDAJE 107 113 543 23 177 756 21,6

1. běžné 49 224 540 15 553 694 31,6

2. kapitálové 57 889 002 7 624 062 13,2

(v Kč) Výnosy Náklady Hospodářský 
výsledek

Lesy 393 191 42 831 350 360

Skládka 3 783 292 1 933 100 1 850 192

Sportovní zařízení 200 674 0 200 674

Správa majetku 722 126 530 305 191 821

Kabelová televize 1 416 718 536 374 880 344

Všeobecná správa 31 150 13 748 17 402

Pronájmy 937 799 0 937 799

Celkem 7 484 950 3 056 357 4 428 592

Dvorek 3. 6. – 4. 6.

Uhry 5. 6. – 6. 6.

Utín 8. 6. – 9. 6.

Poříčí 29. 6. – 30. 6.

Zahrádky u ACA 1. 7. – 2. 7.

Zahrádky u letiště 3. 7. – 4. 7.

Utín 5. 7. – 7. 7.

Den Místo 
přistavení 
(ulice)

Den Místo 
přistavení 
(ulice)

Den Místo 
přistavení 
(ulice)

Pondělí
10.06.

gen. Luži Pondělí
17.06.

Tržiště Pondělí
24.06.

Cihlářská

Úterý
11.06.

Bezručova Úterý
18.06.

Jiráskova Úterý
25.06.

Česká

Středa
12.06.

Hesovská Středa
19.06.

Vyšehrad Středa
26.06.

Nerudova

Čtvrtek
13.06.

Pecháčkova Čtvrtek
20.06.

Příkopy Čtvrtek
27.06.

Niklfeldova

Pátek
14.06.

Žižkova Pátek
21.06.

Na 
Vyhlídce

Pátek
28.06.

U 
Koupaliště

S dalšími požadavky na umístění kontejnerů na biood-
pady se obraťte na Odbor životního prostředí Městského 
úřadu Přibyslav, Mgr. Ludmila Řezníčková, vedoucí 
OŽP.

Svozová fi rma ODAS – Miloslav Odvárka, Žďár nad 
Sázavou se omlouvá, že dne 13. 5. 2013 nebyl přista-
ven kontejner na bioodpad v ulici Generála Luži. Pokud 
budou obyvatelé chtít, může být kontejner přistaven 
v náhradním termínu, jinak bude přistaven jako vždy 
v červnu. 

Kácení a revitalizace dřevin na místním hřbitově.
V průběhu měsíce dubna a na začátku měsíce května 
proběhly na místním hřbitově úpravy zeleně, zejména 
kácení stromů. Dále zde budou probíhat zdravotní a re-
dukční řezy některých stromů, včetně památných. Pokud 
budou mít občané zvláštní požadavky na úpravu stromů 
a tújí u svých hrobů, mohou se obracet na odbor život-
ního prostředí ještě v průběhu měsíce června. 

Mgr. Ludmila Řezníčková
vedoucí OŽP
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Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne 24. 4. 2013

Pečovatelská služba Přibyslav
Koncem měsíce dubna proběhla v domě s Pečovatelskou 
službou Přibyslav (DPS) velikonoční mše, které se zúčast-
nilo přibližně dvacet věřících – jak obyvatel zdejších DPS, 
tak i několik lidí, kteří sem na mši přišli „na návštěvu“. 
Touto cestou bych rád poděkoval panu farářovi Kube-
šovi za celebrování mše, farní mládeži, ministrantům za 
doprovod a všem, kteří přišli. 

Květen se stal měsícem plným nejrůznějších akcí. 
Začátkem měsíce absolvovaly dvě z pečovatelek kurz 
s názvem „Konfl ikty a jejich zvládání“, kde jim byly po-
dány informace, jak konfl ikty řešit a jak jim také předchá-
zet. Dále proběhla „Májová pobožnost“. Té se zúčastnilo 
sedmnáct lidí, troufám si říci, že tato mimořádná událost 
byla přijata kladně, čímž jsme snad započali novou tra-
dici.

Šestnáctého května pak proběhla beseda s názvem 
„Události roku 1945“, kterou organizoval pan L. Hladík 
s panem J. Čáslavským. Hned na začátku bylo domlu-
veno, že tato beseda bude pro úzký okruh lidí, kdy pan 
Čáslavský s panem Hladíkem donesou materiály vzta-
hující se k válečnému období v Přibyslavi. Proto jsme 
se domluvili, že pozveme pouze obyvatele DPS, kteří 
tak budou mít možnost se sejít a zavzpomínat na dobu 
svého mládí. Účast splnila požadavky, nakonec nás bylo 
16. Promítli jsme si fi lm o generálu Lužovi a sladeshow  
dalších válečných událostí v našem městě sestavených 
z fotografi í z archivu pana Hladíka. I přes jeho nepří-
tomnost (byl zdravotně indisponován) vše proběhlo 
v pořádku. Doufejme, že se nám podaří podobná se-
tkání uskutečňovat i nadále. Přeji vám hezký konec jara 
a krásný začátek léta. 

Bc. Karel Březina
vedoucí PS

Pokračování Z Městského úřadu Přibyslav z předchozí 
strany

17/2013 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravený program veřejného zasedání dne 24. 4. 2013.
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zahájení

18/2013 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav ruší usnesení Zastupitelstva města Přibyslav č. 38 ze dne 21. 4. 2010 
a č. 109 ze dne 21. 12. 2011
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 24. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

Zrušení 
usnesení

19/2013 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 
městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a fi rmou UNISTAV, a. s., 
Příkop 838/6, 604 33 Brno, IČ 00531766. 
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 04/2013
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 1 zdržel se 0.

Smlouva

20/2013 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej pozemku parc. č. 209/2 o výměře 73 m2 v k. ú. 
Hřiště a pozemků parc. č. 562/4 o výměře 78 m2 a parc. č. 562/5 o výměře 6 m2, oddělených 
geometrickým plánem č. 155-49/2013 z pozemku parc. č. 562/1 v k. ú. Hřiště panu Zdeňku 
Štěpánovi, Zahradní 291, 582 23 Havlíčkova Borová za kupní cenu 7.850 Kč. Náklady spojené 
s prodejem, kromě daně z převodu nemovitostí, hradí kupující. Pokud příslušná smlouva nebude 
uzavřena do šesti měsíců od 24. 4. 2013, má město Přibyslav právo od jejího uzavření odstoupit, 
čímž toto usnesení pozbývá platnosti.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 24. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 15 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Prodej

21/2013 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej pozemků parc. č. 35/4 o výměře 24 m2 a parc. 
č. 521/51 o výměře 36 m2, oddělených geometrickým plánem č. 152-1323/2012 z pozemků parc. 
č. 35/3 a 521/32 v k. ú. Česká Jablonná panu Pavlu Pruknarovi, Česká Jablonná 9, 582 22 Přibyslav 
za kupní cenu 1.920 Kč. Náklady spojené s prodejem, kromě daně z převodu nemovitostí, hradí 
kupující. Pokud příslušná smlouva nebude uzavřena do šesti měsíců od 24. 4. 2013, má město 
Přibyslav právo od jejího uzavření odstoupit, čímž toto usnesení pozbývá platnosti.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 24. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 15 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

22/2013 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej pozemků parc. č. 35/3 o výměře 99 m2 
a parc. č. 521/32 o výměře 97 m2, oddělených geometrickým plánem č. 152-1323/2012 z pozemků 
parc. č. 35/3 a 521/32 v k. ú. Česká Jablonná manželům Ladislavu a Františce Götzovým, 
Najdek 179, 591 01 Hamry nad Sázavou za kupní cenu 5.860 Kč. Náklady spojené s prodejem, 
kromě daně z převodu nemovitostí, hradí kupující. Pokud příslušná smlouva nebude uzavřena 
do šesti měsíců od 24. 4. 2013, má město Přibyslav právo od jejího uzavření odstoupit, čímž toto 
usnesení pozbývá platnosti.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 24. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 15 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

23/2013 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej pozemku parc. č. 1982 o výměře 79 m2 v k. ú. 
Přibyslav, odděleného geometrickým plánem č. 1487-6/2013 z pozemků parc. č. 1678/1 a 1982 
v k. ú. Přibyslav manželům Dobroslavu a Pavle Němcovým, Dolní 938, 582 91 Světlá nad Sázavou 
za kupní cenu 15.800 Kč. Náklady spojené s prodejem, kromě daně z převodu nemovitostí, hradí 
kupující. Pokud příslušná smlouva nebude uzavřena do šesti měsíců od 24. 4. 2013, má město 
Přibyslav právo od jejího uzavření odstoupit, čímž toto usnesení pozbývá platnosti.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 24. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 15 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

24/2013 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje prodej části pozemku parc. č. 502/7 o výměře 18 m2 
v k. ú. Dobrá, oddělenou geometrickým plánem č. 306-7/2013, paní Ludmile Ronovské, Dobrá 17, 
582 22 Přibyslav za kupní cenu 900 Kč. Náklady spojené s prodejem, kromě daně z převodu 
nemovitostí, hradí kupující. Pokud příslušná smlouva nebude uzavřena do šesti měsíců od 
24. 4. 2013, má město Přibyslav právo od jejího uzavření odstoupit, čímž toto usnesení pozbývá 
platnosti.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 24. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 15 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

25/2013 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravené podmínky na vyhlášení městské soutěže 
na prodej stavebních parcel v lokalitě Hesovská.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 05/2013
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 1, zdržel se 1.

26/2013 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků parc. 
č. 218/7 o výměře 201 m2, parc. č. 558/2 o výměře 93 m2, parc. č. 559/1 o výměře 40 m2, 
parc. č. 559/2 o výměře 36 m2, parc. č. 563/3 o výměře 44 m2, parc. č. 563/7 o výměře 91 m2 
a parc. č. 566/7 o výměře 61 m2 v k. ú. Česká Jablonná z vlastnictví České republiky – Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Přibyslav.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 10/2013
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Převod

27/2013 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu pozemků č. 
1003991318 mezi Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, 
130 00 Praha 3, IČ 01312774 a městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČ 00268097, kterou město Přibyslav nabývá do vlastnictví pozemky parc. č. 4/2, 147/1, 147/2 
a 147/3 v k. ú. Poříčí u Přibyslavi.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 10/2013
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Pokračování Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne 24. 4. 2013 na další straně
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F O T O R U B R I K A:
Květnová Přibyslav28/2013 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje darovací smlouvu, kterou Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 

587 33 Jihlava, IČ 70890749 daruje městu Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČ 00268097 pozemky parc. č. 1696/28 o výměře 53 m2, parc. č. 1696/29 o výměře 325 m2 a parc. 
č. 1696/30 o výměře 166 m2, oddělené geometrickým plánem č. 1442-93/2011 z pozemku parc. 
č. 1696/1 v k. ú. Přibyslav.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 10/2013
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Darování

29/2013 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje darovací smlouvu, kterou Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 
587 33 Jihlava, IČ 70890749 daruje  městu Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČ 00268097 pozemky parc. č. 1007/3 o výměře 127 m2 a pozemky parc. č. 1045/12 o výměře 
85 m2 a parc. č. 1797/10 o výměře 217 m2, oddělené geometrickým plánem č. 1458-37/2012 
z pozemků ve vlastnictví Kraje Vysočina parc. č. 1045/10, 1045/12, 1797/1 a 1802/2 v k. ú. 
Přibyslav.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 10/2013
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

30/2013 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje fi nanční spoluúčast z rozpočtu města Přibyslav na akci 
obnovy kulturní památky, která je zařazena do Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2013 
za město Přibyslav, okres Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina. Název kulturní památky je Kostel sv. 
Jana Křtitele s věží v Přibyslavi, parc. č. st. 206, rejstříkové číslo kulturní památky je 28889/6-311, 
vlastníkem je Římskokatolická farnost, Kostelní 267, Přibyslav.
Spoluúčast města Přibyslav je minimálně ve výši 132.800 Kč (20%).
Spoluúčast vlastníka je minimálně ve výši 131.200 Kč (19,76%).
Příspěvek z Programu je maximálně ve výši 400.000 Kč (60,24%).
Rozsah obnovy kulturní památky v roce 2013 je ve výši 664.000 Kč.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
                            Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 12/2013
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Regenerace 
MPZ

31/2013 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav potvrzuje členství města Přibyslav v Honebním společenstvu Dobrá 
na období 2013-2023. Město Přibyslav jako člen Honebního společenstva Dobrá je vlastníkem 
pozemků o výměře 20,8547 ha v katastrálním území Dobrá a Utín. Seznam pozemků je uveden 
v příloze k jednání.
Odpovědnost: Jana Krejčová
                           Martin Kamarád
Termín: 05/2013
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Záležitosti 
regionu

32/2013 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav potvrzuje členství města Přibyslav v Honebním společenstvu Pohled 
na období 2013-2023. Město Přibyslav jako člen Honebního společenstva Pohled je vlastníkem 
pozemků o výměře 7,7422 ha v katastrálním území Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu. Seznam 
pozemků je uveden v příloze k jednání.
Odpovědnost: Jana Krejčová
                           Martin Kamarád
Termín: 05/2013
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

33/2013 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav pověřuje pana Martina Kamaráda, Přibyslav, Tyršova 225 
zastupováním města Přibyslav v Honebním společenstvu Pohled.
Odpovědnost: Martin Kamarád
Termín: 12/2013
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

34/2013 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření smlouvy o přijetí úvěru č. 11971/12/LCD 
od České spořitelny, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO 45244782 
ve výši 17.000.000 Kč. 
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 05/2013
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

Rozpočet 
města

35/2013 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravené rozpočtové opatření č. 3/2013 k rozpočtu 
města Přibyslav na rok 2013.
Příloha: Upravené rozpočtové opatření č. 3/2013.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 24. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

36/2013 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje účetní závěrku účetní jednotky město Přibyslav za účetní 
období roku 2012 v rozsahu povinných výkazů, dle příloh k jednání, bez výhrad.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 24. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

37/2013 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města 
Přibyslav za rok 2012, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2012, dle 
příloh k jednání, bez výhrad.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 24. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

Závěrečný 
účet

Pokračování Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne 24. 4. 2013 z předchozí strany

Mgr. Jan Štefáček, starosta Martin Kamarád, místostarosta

 Čarodějnice ve školce

 1. květen na letišti
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Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 2. 5. 2013
99/2013 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat, na základě podaných nabídek pro realizaci údržby 

veřejné zeleně ve městě Přibyslav na rok 2013, nabídku pana Romana Kasala, Dobrá 89, 582 22 
Přibyslav v částce 211.616 Kč a nabídku zhotovitele paní Lenky Stránské, Revoluční 1878/34, 
591 01 Žďár nad Sázavou v částce 250.919 Kč.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 05/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Výběrové 
řízení

100/2013 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vyhlásit výběrového řízení na „Monitoring skládky a odpadové-
ho hospodářství Ronov nad Sázavou“.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 06/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

101/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje Podlicenční smlouvu č. SELF/2013/045/IP mezi SELF servis, 
spol. s r. o se sídlem Pálavské nám. 11, 628 00 Brno, IČ 18826016 a městem Přibyslav, Bechyňo-
vo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097.
Odpovědnost: Jiří Koudela
                           Martin Kamarád
Termín: 06/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Smlouva

102/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o nájmu pozemků parc. č. 252/3, 107/2 a 129/2 v k. ú. 
Ronov nad Sázavou ve vlastnictví Povodí Vltavy za účelem stavby Regenerace historického mostu 
uzavřenou mezi Povodím Vltavy, státním podnikem, Holečkova 8, 150 24 Praha 5, IČ 70889953 
a městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097. Nájemné za období 
od 30. 4. 2013 do 31. 8. 2013 je ve výši 4.865 Kč.
Odpovědnost: Jana Krejčová
                           Mgr. Jan Štefáček
Termín: 09/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Pronájem

103/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1647/1 o výměře 5 m2 
v k. ú. Přibyslav a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 05/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Záměr

104/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu budovy č. p. 51 v k. ú. Staré Ransko a v obci Kru-
cemburk, postavené na pozemku parc. č. st. 268 v k. ú. Staré Ransko a v obci Krucemburk, a to ve 
výši majetkového podílu 88/710, a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 05/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

105/2013 RM Rada města Přibyslav jmenuje ředitelem Základní školy Přibyslav Mgr. Petra Adama, Ronovská 
338, 582 22 Přibyslav s účinností od 1. 8. 2013 na dobu určitou 6 let, do 31. 7. 2019.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: do 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, proti 1, zdržel se 1.

Základní 
škola

106/2013 RM Rada města Přibyslav přijala žádost příspěvkové organizace Základní škola Přibyslav a souhlasí, 
vzhledem k probíhající výstavbě a přestavbě spojené s bouráním části školy, s předčasným 
ukončením školního roku 2012/2013 ke dni 21. června 2013.
Odpovědnost: Mgr. Luděk Ježek
Termín: 21. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

107/2013 RM Rada města Přibyslav stanovuje s účinností od 1. 5. 2013 osobní příplatek ředitelce Mateřské 
školy Přibyslav Mgr. Naděždě Štouračové ve výši dle neveřejné přílohy k jednání.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
                           Ing. Josef Moštěk
Termín: 05/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Mateřská 
škola

108/2013 RM Rada města Přibyslav souhlasí s převedením fi nanční částky 35.700 Kč z rezervního fondu 
Mateřské školy Přibyslav na nákup 30 kusů lehátek.
Odpovědnost: Mgr. Naděžda Štouračová
                           Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 06/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

109/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč Oblastní charitě Čer-
vený Kostelec, středisku Domov svatého Josefa, Žireč 1, 544 04 Dvůr Králové nad Labem, 
IČ 48623814 na zajištění činnosti organizace.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 05/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Rozpočet

110/2013 RM Rada města Přibyslav souhlasí s vyřazením drobného dlouhodobého majetku dle přílohy k jednání.
Odpovědnost: Marie Bártová
Termín: 05/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

111/2013 RM Rada města Přibyslav souhlasí s bezúplatným použitím znaku města Přibyslav na propagační 
vlaječce SK Přibyslav podle předloženého vzoru.
Odpovědnost: Martin Kamarád
Termín: 05/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Různé

112/2013 RM Rada města Přibyslav souhlasí s bezúplatným použitím znaku města Přibyslav při prezentaci 
města v rámci mezinárodního cyklistického závodu Vysočina 2013 organizátory této akce.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 08/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

113/2013 RM Rada města Přibyslav souhlasí s přijetím 6 pracovníků na veřejně prospěšné práce na dobu od 
1. června 2013 do 30. září 2013.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 09/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Mgr. Jan Štefáček, starosta Martin Kamarád, místostarosta

F O T O R U B R I K A:
Na návštěvě v Ronově
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Mgr. Jan Štefáček, starosta Martin Kamarád, místostarosta

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 15. 5. 2013
114/2013 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vyhlásit výběrové řízení na opravu místních komunikací v obci 

Poříčí, Keřkov a Česká Jablonná, Přibyslav.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 06/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Výběrové 
řízení

115/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje smlouvy o dílo uzavřené mezi účastníky městem Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097, paní Lenkou Stránskou, Revoluční 
1878/34, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 62836382 a panem Romanem Kasalem, Dobrá 89, 582 
22 Přibyslav, IČ 67441939.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 05/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Smlouva

116/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o dílo mezi Bc. Jiřím Večeřou, Nerudova 622, 
582 22 Přibyslav, IČ 75352958 a městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČ 00268097.
Odpovědnost: Martin Kamarád
Termín: 05/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

117/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o výkonu autorského dozoru na opravě historické-
ho mostu v Ronově nad Sázavou po havárii mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a panem Petrem Havlem, Klášterská 3074, 580 01 Havlíčkův 
Brod, IČ 11004517. Cena za předmět plnění je 25.500 Kč, zhotovitel není plátcem DPH.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 05/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

118/2013 RM Rada města Přibyslav souhlasí s bezúplatným pronájmem Bechyňova náměstí v prostoru před 
radnicí a č. p. 2 dne 15. 6. 2013 v době od 10:00 do 14:00 hod. organizaci Veteran Car Club 
Praha, Záběhlická 125, 106 00 Praha 10 za účelem pořádání závodu historických vozidel 
1000 MIL ČESKOSLOVENSKÝCH 2013.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
                            Ing. Ludmila Benešová
Termín: 15. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Pronájem

119/2013 RM Rada města Přibyslav souhlasí s bezúplatným pronájmem Bechyňova náměstí fi rmě Cukrárna 
FONTÁNA – Váš sladký svět s. r. o., Bechyňovo náměstí 36, 582 22 Přibyslav, IČ 26008301, 
dne 16. 6. 2013 v době od 12:00 do 18:00 hod. za účelem pořádání tradičního dětského dne.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
                            Ing. Ludmila Benešová
Termín: 16. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

120/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 199/1 o výměře 20 m2 
v k. ú. Ronov nad Sázavou a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 05/2013
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Záměr

121/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu bytu č. 4 na adrese Ronov nad Sázavou 17, 
582 22 Přibyslav a rozhoduje záměr obec vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Odpovědnost: Jarmila Málková
Termín: 05/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

122/2013 RM Rada města Přibyslav souhlasí s vyřazením fotovoltaického zařízení z evidence dlouhodobého 
majetku příspěvkové organizace Základní škola Přibyslav.
Odpovědnost: Mgr. Luděk Ježek
Termín: 05/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Základní 
škola

123/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje uzavření Mateřské školy Přibyslav o hlavních školních prázdni-
nách v době od 5. do 30. 8 2013.
Odpovědnost: Mgr. Naděžda Štouračová
Termín: 5. – 30. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Mateřská 
škola

124/2013 RM Rada města Přibyslav rozhoduje o bezplatném uložení odpadu ze stanového tábora organice 
Křesťanský dorost v Horních Počernicích, o. s., Ve Žlíbku 168/8, 193 00 Praha – Horní Počerni-
ce, IČ 68379153 na skládku Ronov nad Sázavou v době od 29. 6. 2013 do 12. 7. 2013.
Odpovědnost: Přemysl Tonar
Termín: 07/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Odpadové 
hospodářství

125/2013 RM Rada města Přibyslav souhlasí s opravou vozidla buď generální opravu motoru, nebo poříze-
ním nového polomotoru v částce do 105.000 bez DPH.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 06/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Rozpočet

126/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje rozdílový rozpočet Rekonstrukce a dostavby ZŠ Přibyslav dle 
příloh k jednání.
Odpovědnost: Ing. Radek Wasserbauer
Termín: 05/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Různé

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

Program v KVC Harmonii  
na červen

středa 5. 6. od 8.30 – 11.00 hod.
„ Knihovna“

V knihovně si  můžeme i hrát …
Hurá léto!!!

středa 12. 6. od 9.00 – 11.00 hod.
„Domeček v Tyršově ulice“

Šikovné ručičky
…co dokážou namalovat prstíky…

středa 19. 6. od 9.00 – 11.00 hod.
„Domeček v Tyršově ulici“

Cvičit je zábava
...opičí dráha...

KVC Harmonie přeje krásné 
prázdniny!!!

KVCHarmonie@seznam.cz
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V měsíci květnu, na 1. máje jste nás mohli navštívit 

v našem zdravotním stánku na místním letišti. Díky 

hezkému počasí dorazila spousta dětí i dospělých.  

Pro děti jsme měli připraveny tematické listy nebo 

omalovánky se zdravovědou a dopravní výchovou. 

Hojně byly využívány tři modely k vyzkoušení si 

kardiopulmonální resuscitace. Velkou oblibu si 

získaly i „opilecké brýle“, které při nasazení na oči 

simulují stav jako pod vlivem omamných látek nebo 

alkoholu. Dospělí si nechali změřit krevní tlak, někteří 

„odvážlivci“ také Body Mass Index (BMI).  Zájemcům 

byly rozdávány letáčky se zdravotní tematikou.

Ve čtvrtek 9. 5. jsme pozvali u příležitosti 

blížícího se Dne matek naše milé maminky, 

babičky, tety a také členky MS ČČK Přibyslav do 

zasedací místnosti MÚ Přibyslav.  Pod vedením 

paní Hanky Loubkové zahrály děti známé melodie 

Místní skupina Českého červeného 
kříže v Přibyslavi

a na konci hudebního programu jsme si společně 

i zazpívali.  Následovalo pásmo recitací, děti 

přednesly básničky známé i básničky z vlastní 

tvorby.  Nakonec děti rozdávaly překvapení – 

papírová srdíčka s věnováním.  Pro všechny jsme 

připravili malé občerstvení, děti se samy zapojily 

do obsluhování pozvaných maminek, babiček, tet 

i členek místní skupiny ČČK. Bylo možné v klidu 

posedět a popovídat si u kávy nebo čaje a také 

ochutnat z nabídky sladkého i slaného pohoštění.  

Děkujeme městu Přibyslav za poskytnutí prostor, 

paní Hance Loubkové za přípravu hudebního 

programu a všem dětem za pečlivou přípravu 

recitací a pomoc při organizaci akce.

V červnu proběhne informativní schůzka ohledně 

3. ročníku příměstského tábora MS ČČK, na který 

se již nyní velmi těšíme.

Za MS ČČK Přibyslav Kristýna Loužecká

 Zdravotnický stánek ČČK na letišti 1. května  9. května v zasedací místnosti MS ČČK  Z 1. ročníku jarního skautského fotbálku 

Poděkování

MS ČČK Přibyslav velmi děkuje 
za podporu 

těmto subjektům:

Město Přibyslav
SC Metal s. r. o., Přibyslav
ACO Industries k. s., Přibyslav

1. ROČNÍK 
JARNÍHO FOTBALU
Dne 11. 5. 2013 proběhl 1. ROČNÍK JARNÍHO 

FOTBALU pořádaný 2. oddílem vodních skautů 

a skautek Ledňáčci, skautské středisko Goliath 

Přibyslav. Turnaj v minikopané se uskutečnil na 

hřišti u skautské základny DEAR. Počasí nám moc 

nepřálo, přesto nadšenci kopané dorazili a turnaj 

si užili. Na 1. místě se umístil tým REBEL, 2. místo 

patřilo týmu VODÁCI a 3. místo FC FORMA. Dále 

proběhla soutěž v rychlosti pití piva. S přehledem 

vyhrál Martin Strašil, který si doslova "vypil" mobil-

ní telefon. Touto cestou bychom chtěli poděkovat 

sponzorům a to fi rmám:                          

E-PRO s.r.o. – Jiří Kubát, Cukrárna Fontána – Váš 

sladký svět s.r.o. Přibyslav, Jednota  COOP Žižkovo 

Pole, ACO Industries k.s., TPK Pribina, Elektro-in-

stalace CZ s.r.o., FRITAGRO Nížkov s.r.o., Sklad 

Oudoleň Sláma. 

Dále bychom chtěli poděkovat za celoroční 

podporu a sponzorské dary Městu Přibyslav, obci 

Olešenka, fi rmě ACO Industries k.s., Amylon a. s., 

panu Vladimíru Holcmanovi z Olešenky, Vladimí-

ru Slámovi, Vladimíru Kalinovi, Jaroslavu Kalinovi, 

paní Krčálové a všem příznivcům skautingu.

Těšíme se na další připravované akce, na kterých 

vás rádi uvítáme. Všechny akce budou včas inzero-

vány v Přibyslavském občasníku a na plakátech. 

Za 2. oddíl vodních skautů a skautek – Ledňáčci 

vedoucí oddílu B.L., R.T., S.Š. a M.A.

Stanislava Šmídová
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Léto klepe na dveře
Ještě jsme se moc neohřáli a léto, s ním čas prázdnin a dovolených klepe na dveře. Jako každoroč-

ně, tak i letos, chceme pro svou členskou základnu umožnit navštěvovat v parném létě místní ba-

zén. Tedy doufáme, že to parné léto opravdu přijde. SZM Přibyslav nám vždy vyjde ochotně vstříc 

a tak když se nám počasí vydaří – v úterý druhého července v 19.00 hodin slavnostně otevřeme bazén 

pro naše kondiční plavání.  Sledujte proto naši vývěsku, kde si můžete přečíst nejaktuálnější zprávy z naší 

činnosti.

Přeji všem krásný začátek léta, dětem úspěšné zakončení školního roku a pěkné prázdniny. Někdo si 

řekne, že je to brzy. Ale není. Až vyjde další číslo Přibyslavského občasníku, naše děti budou mít za sebou 

již týden prázdnin.

Věra Schusterová
předsedkyně SPCCH ČR ZO Přibyslav

ALDEBARAN 
OD DUBNA 
DO PRÁZDNIN
Omlouvám se všem příznivcům 

skautování i všem sledovate-

lům dění v našem oddíle, že 

tak dlouhou dobu nedostali 

zprávy, leč „člověk míní …“. 

Nechtěl jsem psát za každou 

cenu něco a raději jsem po-

čkal, až toho bude k psaní více. 

Tak tedy s chutí do toho.

Poslední víkend v dubnu se naši neotřelí borci 

(Vohe, Dareba, Michal J. a Šimpy) vypravili pozved-

nout jaksepatří skautskou kulturu (svoji i ostatních) 

na okresní kolo Svojsíkova závodu do Lípy u Hav-

líčkova Brodu. Celé klání se neslo v duchu „Země-

plochy“ Terry Pratchetta. Neboť každý toho máme 

mnoho, tak bohužel na velké nácviky a přípravy 

nebyl čas. Nezbývalo než se řídit heslem: „Hoďme 

neplavce do hluboké vody…“. Nutno ještě podo-

tknouti, že naše družstvo nebylo složeno z neplav-

ců, pouze takříkajíc z lidí, kteří delší dobu dané vody 

nezakusili. Ale protože plavání, stejně jako jízda na 

kole, se nezapomíná – vše dopadlo docela dobře 

a vzešlo z toho krásné třetí místo z celkového počtu 

7 chlapeckých hlídek. Doprovod celé eskadře tvořili 

statní roveři a matadoři několika podobných klání 

Michal M., Jeník a Těpic.

Po dubnu přišel nenadále květen, ale nezaskočil 

nás, čekali jsme jej… Akcí měsíce se stala průvod-

covská služba na přibyslavské věži v rámci jejího 

otevření ku příležitosti celorepublikové Noci kos-

telů. Vše se odehrálo pod taktovkou Těpícka, který 

všechny povolal a zorganizoval. Sláva mu! Bohužel 

víc vám o tom nenapíši, protože se to vlastně ještě 

nestalo (Noc kostelů je v pátek 24. května – Přiby-
slavský občasník má uzávěrku 20. května). 

Co nás teď v červnu čeká? No, především to jsou 

přípravy na tábor. Vyrážíme zase do Železných Ho-

rek, ale letos jen na kratičko, a pak, tradá, vzhůru 

do hor! Máme v plánu uskutečnit putovní tábor po 

Jeseníkách. Ale jestli se vše uskuteční, tak jak má, to 

je zatím ve hvězdách. 

Ovšem nic se nebojte, neochudíme vás o zprávy, 

hned, jak se vrátíme, sepíšeme povídání o našich 

prázdninových dobrodružstvích. 

Asi vás napadlo, proč jsem tento poslední odsta-

vec napsal v množném čísle. Protože doufám, že se 

třeba některý z bratrů skautů osmělí, a také něco 

napíše.

Přeji vám hezký začá-

tek léta a dovolených. 

A snad o prázdninách 

na psanou.

Karel Březina
vedoucí oddílu
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Český svaz 
chovatelů základní 
organizace 
Přibyslav Vás zve… 
Ve dnech 29. 6.–30. 6. 2013 pořádáme tra-

diční pouťovou výstavu králíků, drůbeže, 
holubů a nutrií spojenou s expozicí zvířat 
mladých chovatelů o Pohár 
města Přibyslav. Výstava 

nutrií se uskuteční pouze v so-

botu 29. 6. 2013. Součástí vý-

stavy bude expozice okrasného 

ptactva. Výstava bude otevřena 

pro veřejnost v sobotu od 13.00 

do 18.00 hod., v neděli od 8.00 

do 17.00 hod. a koná se v cho-

vatelském areálu pod sokolským 

hřištěm, vedle skautské klubovny 

v Přibyslavi.

Občerstvení je zajištěno, bohatá 

tombola. Na výstavu Vás srdečně zvou pořadatelé.

Dočekal Zdeněk 
za výstavní výbor ZO ČSCH Přibyslav

Potíže se spánkem a jak na ně

Zdravý spánek je velmi důležitý pro náš organis-
mus a pro jeho celkovou regeneraci, převážně 
pak regeneraci nervového systému a psychiky. 
Kvalitní spánek není možné ničím nahradit. Po-

kud nám dlouhodobě chybí možnost pořádně se 

prospat, hrozí naší psychice i organizmu potíže. 

Během dětství a dospívání potřebujeme spánku 

více, ale v dospělém věku člověka se doba spánku 

ustaluje na sedmi až osmi hodinách denně.

Během spánku člověka a některých dalších savců 

se cyklicky střídají dvě spánkové fáze (REM a NREM). 

REM fáze se také někdy nazývá „snová“, při ní dochá-

zí především k duševní relaxaci. Oproti tomu fáze 

NREM slouží převážně ke svalovému odpočinku.

V tempu dnešní doby se spánek často podceňuje 

a snažíme se ho vytěsnit.  

Existuje několik hlavních zásad spánkové hygieny. 

Jejich dodržováním předejdeme obtížím se spánkem:

1. vstávat a usínat každý den v přibližně stejném 

čase

2. dostatečný pohyb – vhodné je zařadit alespoň 

procházku během dne, ale necvičit přímo před 

spaním

3. před spaním místnost, kde se chystáme spát, 

dobře vyvětrat

4. v pokoji, kde spíme, by měla být tma

5. postel by měla sloužit pouze k odpočinku (ne 

k jídlu, práci, sledování televize, …)

6. před spaním vynechat alkohol, kávu, cigarety 

a těžká jídla

Průměrný zdravý člověk dokáže vydržet beze spán-

ku po dobu osmi až deseti dnů, dostavuje se však akut-

ní vyčerpání organismu. Mezi fyzické projevy nedosta-

tečného odpočinku a spánku patří třes rukou, poruchy 

vyjadřování, ztrácení smyslu pro orientaci, apatičnost, 

celková letargie, až halucinace a paranoia. 

To, že nemůžeme v klidu usnout, může mít celou 

řadu příčin. Obvykle jimi bývá stres po celodenním 

shonu ve škole nebo v práci. První pomocí a radou 

v takovémto případě je zkusit trochu polevit a udělat 

si čas na činnosti, které nám dělají radost a přinášejí 

úlevu. Odpolední siesta a třeba i krátké prospání 
nám v náročném dni mohou pomoci, avšak trpíte-li 
dlouhodoběji potížemi s usínáním, pak tuto odpo-
lední chvilku raději vynechejte. Noční spánek je pro 
tělo přirozenější!

Jak může užíván prášků na spaní ovlivnit naši 
psychiku?
Dle posledních výzkumů trpí poruchami spánku až 

polovina dospělé populace. Téměř 20 % z nich řeší 

tyto obtíže farmakologickou léčbou. Měli bychom 

vědět, že užívání většiny farmak na spaní způso-
buje závislost. Zbavit se jí nebývá snadné.

Hypnotika 
Jedná se o nejstarší generaci prášků na spaní. Velmi 

často se stává, že lidé hypnotika nadužívají. Prvotní 

dávky hypnotik totiž přestanou stačit, a tak osoba 

trpící spánkovými obtížemi jejich počet časem 

navyšuje. Po vysazení těchto prášků se však do-

stavuje nespavost, která je horší než ta předchozí. 

V případě pokročilé závislosti na hypnotikách se 

dostavují úzkosti, napětí, potíže s tlakem a bušení 

srdce (velmi nebezpečné především pro kardiaky – 
poznámka SPS).

Benzodiazepiny                                                                                           

Urychlují a usnadňují usínání, snižují počet nočních 

probuzení a prodlužují dobu spánku. Po jejich užití 

se však člověk může cítit utlumený i během dne.

Z-generace léků na spaní
Jedná se o skupinu léků, které mají nižší výskyt ved-

lejších nežádoucích účinků.

Preparáty na bázi melatoninu
Preparáty s obsahem látek analogických tomuto 

spánkovému hormonu představují pro lidi trpícím 

některou z poruch spánku velkou naději. Melatonin 

většinou tlumivý efekt nemívá a rovněž nevyvolává 

pocity polobdění i v průběhu dne. Na rozdíl od výše 

zmíněných, starších léků na spaní, nezpůsobuje zá-

vislost a jako látka tělu vlastní je velmi dobře snášen. 

Šetrný a účinný prostředek proti nespavosti – 
BYLINKY
Léčba bylinkami je tou nejstarší na světě. Bylinkové 

čaje a přípravky nemusí účinkovat okamžitě, proto 

je dobré užívat je několik dní po sobě. Ovšem je 
třeba hlídat správné dávkování – rozhodně ne-

můžeme pít uklidňující čaje bez omezení. Např. tři 

litry bylinkového čaje denně nejsou již podpůrným 

a léčivým prostředkem, ale mohou naopak zname-

nat vážné ohrožení zdraví, především osob trpících 

onemocněním srdce.

Vhodný je heřmánek, kozlík lékařský, chmelové 

šištice, nať mučenky a třezalky; dále třeba levandu-

le, ideálně ve spojení levandule v čaji a levandulové 

aromaterapie. Známá je pro své uklidňující účinky 

a lahodnou chuť také meduňka. 

Veškeré informace byly čerpány z: Ošetřovatel-
ská péče – 2/2013,odborný časopis pro pobytové 
a terénní služby; Potíže se spánkem a jak na ně, 
str. 32 a 33; Mgr. J. Gajdošová; MK ČR E 19833 

převzal:
Bc. Karel Březina

vedoucí PSP   

Vezměte Vaše kolo 
na Houpačku
Kolo Vám nedá spát a rádi byste na něm přijeli na 

Houpačku?

Přivezte nám ukázat razítka z přibyslavské cyklo-

stezky a my Vás zadarmo občerstvíme. V sobotu 

15. června umístíme na cyklostezku dvě razítka, 

první z nich si budete moci otisknout v hospodě 

„Cyklostanice Sázava“. Dalším kontrolním bodem na 

Vaší cestě bude odpočívadlo za Červeným mlýnem 

směrem na Přibyslav. A pak už Vaše stopa povede na 

farní zahradu, kde Vás za to odměníme nápojem dle 

Vašeho výběru. Aršík pro razítka si vystřihněte z této 

stránky nebo vyzvedněte v sázavské občerstvovně.

 Přejeme Vám šťastnou jízdu na Houpačku!

Jakub Šnýdl, Slávek Tecl

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

Uzávěrka 
příštího čísla
20. 6. do 12.00 hod.
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PŘIBYSLAVSKÉ 
KALENDÁRIUM 
Narodili se v měsíci červnu ...

Zemřeli v měsíci červnu ...

* 2. června 1904 v Přibyslavi

Františk Pilař
Používal pseudonym Jan Kent, 

Sawyer

redaktor, scénárista, spisova-

tel, autor známé knížky Dýmka 

strýce Bonifáce

† 18. června 1922 v Přibyslavi

Josef Pecháček
zednický mistr, zdatný pod-

nikatel, vlastník známé místní 

cihelny, obětavý člen Sokola, 

dnes je po něm pojmenována 

jedna z místních ulic

† 3. června 1900 v Přibyslavi? 

Cyril Čepl
umělecký kovář, jeho hrob se 

nachází na zdejším hřbitově 

vpravo od márnice, zdobí jej 

umělecký kříž, jehož je auto-

rem

Deset měsíců poté
Vloni 3. července 2012 poškodil velký příval vody 

dolní část Keřkova, hlavně cestu, zvanou „průhon“. 

Potom následovaly další. V srpnovém čísle PO jsem 

uvedl, že jsem zvědav, kdo to uklidí. Dnes mohu říct, 

že zatím nikdo.

Jediné co se vybagrovalo, je potok zanesený hlínou a 

kamením. Dokud se nezajistí, aby dešťová voda oprav-

du tekla do kanálu, tak nám to ale moc nepomůže. Po-

tom při každém dešti budeme se strachem očekávat, co 

to zase vyvede a dále budeme chodit po tankodromu, 

po dešti v gumových holínkách. Už roky se slibuje, až 

dostaneme novou kanalizaci, tak hned práci rozjedeme. 

Na letošní rok je dotace přislíbená, tak nevím, jaká pře-

kážka se zase objeví. Toto vše trochu připomíná topící-

ho se člověka, jak volá o pomoc a ze břehu se ozve: „Vy-

drž, vydrž. Napřed musíme sehnat povolení k zásahu!“ 

Letos 8. května přijelo na návštěvu zastupitelstvo měs-

ta. Je dobře, když se má o něčem rozhodnout, přesvěd-

čit se na vlastní oči. Je ale rozdíl vidět to při dešti nebo 

krátce po něm, než za tři dny. Je také rozdíl mezi – vidět 

a odjet nebo každodenním žití v tomto prostředí. Jestli 

se nezúčastnil nikdo z místních obyvatel, nebylo to pro-

to, že by nebyl zájem, ale nevěděli jsme o tom dopředu.  

Já jsem se to dozvěděl asi 1 hodinu po odjezdu zastu-

pitelstva.  Minulý rok byla během 2 týdnů kompletně 

opravena průjezdní silnice na Havlíčkův Brod. Na zadní 

cestě v Keřkově byl navýšen nový asfaltový potah, který 

se ale obyvatelům nelíbí, protože je moc vysoký a voda 

jim teče do dvorů, dokonce nejdou ani otvírat vrata. Jen 

s tou prostřední cestou se nic nedělá!

Ladislav Jaroš

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT V ČERVNU 
V KZM PŘIBYSLAV
Milí čtenáři a přátelé KZM Přibyslav, připomeňme si, co 

se událo, nejen v knihovně, v měsíci květnu. Na úvod 

příspěvku nesmím vynechat akci, která se konala ještě 

koncem měsíce dubna, a tak vás seznámit s tím, jak jsme 

si v mateřské škole krásně užili „čarodějnické dopoled-

ne“. Paní učitelkami z MŠ jsme byly požádány, zda by-

chom za nimi nepřišly a s dětmi si trochu nezadováděly 

v duchu čarodějnického rejdění. V pondělí 29. 4. jsme 

se tedy my tři z KZMP a ještě dvě dobrovolnice (paní 

Veselá a paní Jirásková) vydaly do MŠ. Pomocí kostýmů 

a falešných nosů a drápů jsme se změnily k nepoznání 

a dovádění mohlo začít. Děti se prolétly na našich koš-

ťatech a poté se po jednotlivých třídách zúčastnily sou-

těží a her. Například pomocí lopatek vyháněly vypasené 

pavouky (míče) z čarodějné sluje, lovily barevné žížaly 

(pastelky) z pískoviště, hledaly a sbíraly léčivé byliny na 

přípravu lektvarů, navíjely pavouky, prolézaly pytlem, 

absolvovaly slalom na koštěti a nakonec jsme si všichni 

zatančili na čarodějné diskotéce. Doufáme, že děti si to 

užily minimálně stejně jako my. 

Ve čtvrtek 9. května jsme v knihovně opět přivítali děti 

z mateřinky, které výjimečně přišly nejen v doprovodu 

paní učitelek, ale dokonce i svých maminek – proběhlo 

totiž společné čtení s maminkami při příležitosti jejich 

svátku, který si připomínáme každoročně druhou květ-

novou neděli. 

V dalším týdnu, 15. května proběhlo tradiční setkání 

maminek s dětmi z KVC Harmonie. Účast nebyla nejvyš-

ší, ale to vůbec nebránilo našemu tvoření rozkvetlé májo-

vé louky. Děti s pomocí maminek vytvořily krásné květy 

na rozkvetlý strom. Dokonce jsme přidali i nějaké lístky 

a motýlka. Další setkání se uskuteční 5. června tradičně 
od 8:30. Naplánováno je letní tvoření na téma „Hurá 

léto“. S KVC Harmonie jsme si naplánovali shledávání 

i na letní měsíce, kdy je možné využít i venkovní prostory 

– louku před Kurfürstovým domem. Těšíme se.

Na červen máme, stejně jako v loňském roce, při-

praveno „Pasování prvňáčků na čtenáře“. Konkrétně 

se tak stane ve čtvrtek 6. června dopoledne. Od 9:30 

přijde jedna třída prvňáků a od 10:30 dorazí druhá. Děti 

nám předvedou, co se v první třídě naučily, jak pěkně 

čtou a na základě toho proběhne jejich pasování na 

právoplatné čtenáře naší knihovny. 

Velmi intenzivně se v KZMP pracuje na přípravě 

výstavy děl významného přibyslavského rodáka akade-

mického sochaře Romana Podrázského. Výstava bude 

slavnostně zahájena na Přibyslavské slavnosti jejichž 

nedílnou součástí je Mlékárenský den začátkem září. 

Neméně intenzivně se také chystá v Kurfürstově 

domě expozice k výročí dalšího významného rodáka 

akademika Stanislava Bechyně. Výstava bude zaháje-

na před přibyslavskou poutí koncem června. Ve stejný 

čas bude zahájena také výstava děl mladých sklářů.  

V červnu se můžete těšit i na „Taneční večer“, který se 

uskuteční v kulturním domě ve spolupráci s ŠD a ŠK. 

Blíží se nám letní měsíce a s nimi změna otevírací doby 
knihovny. Proto bych vás, milí čtenáři a návštěvníci, 

chtěla upozornit, že v červenci a srpnu je knihovna o 

sobotách zavřená. Oproti tomu se od 1. června pro-

dlužuje otevírací doba informačního centra, které je 

přes letní sezónu otevřeno i v sobotu a neděli po celý 

den. Dopoledne od 9:00 do 11:00 hodin a poté znovu 

od 13:00 do 16:00 hod. Zájemci o návštěvu přibyslav-

ské věže budou mít v tomto roce jedinou příležitost 

prohlédnout se z výšky město v sobotu 15. 6. v rámci 

„Houpačky“.  Pak bude věž následující pracovní den pro 

letošní turistickou sezónu uzavřena, protože zde budou 

probíhat stavební práce. 

Závěrem tradičně zmíním knižní novinky, které na vás 

čekají u nás v knihovně. 

Tentokráte zabrousíme pouze do beletrie, z které 

vám můžeme nabídnout mnoho nových titulů. Zajímat 

by vás jistě mohla kniha od známé autorky J. K. Rowlin-
gové proslavené knihami o Harrym Potterovi s názvem 

Prázdné místo. Je to první román této autorky pro do-

spělé čtenáře. Jde o román ze soudobé společnosti líčící 

osudy obyvatel malého, zdánlivě idylického, anglického 

městečka Pagford. Za hezkou fasádou tohoto místa 

však zuří tichá válka… 

Další novinkou je kniha Zlodějka knih od mladého 

australského autora Markuse Zusaka. Jde o světový 

bestseller pro mladé i dospělé čtenáře. Můžete se těšit na 

neobyčejně čtivý příběh, jehož vypravěčem autor učinil 

Smrt. Zusakova kniha se vydává na smutná místa, není 

však skličující a autorovi se podařilo výborně a originálně 

zprostředkovat téma holokaustu a druhé světové války 

i těm, kteří tuto dobu znají už jen z literatury či vyprávění. 

Další zajímavou knihou je titul Hvězdy nám nepřály od 

Johna Greena. Tento citlivý příběh pojednává o mladé 

dívce trpící rakovinou a její lásce k o rok staršímu Augus-

tovi, kterému se podařilo tuto nemoc překonat. Kniha je 

prezentována jako „nejvtipnější smutný příběh“ a je na-

psána s mimořádným smyslem pro humor a sarkasmus. 

„Manželství je někdy jako bludiště, ve kterém ztratíme 

jeden druhého. A možná i sami sebe.“ Takhle zní kousek 

anotace k zábavnému románu Manželka 22 od Mela-
nie Gideonové. Přijďte si ho rozhodně vypůjčit. 

Čtenáře českých detektivek určitě potěší knihy od 

Jaroslava Kuťáka, Patrika Rozkovce, Veroniky Černuc-

ké, B. M. Horské, Františka Uhra, Pavla Jansy či Hany 

Proškové. 

Z jiného, spíše humoristického, soudku jsou knihy od 

Patricka Taylora. Můžete se těšit na všechny jeho romány 

s hlavním hrdinou mladým doktorem Barrym Lavertym, 

který pracuje jako asistent u svého výstředního staršího 

kolegy doktora Fingala Flahertieho O’Reillyho v srdci 

smaragdových kopců a údolí severního Irska ve vesnič-

ce Ballybucklebo. Knihy jsou poutavým kaleidoskopem 

komických příběhů plných laskavého humoru a životní 

moudrosti, irská obdoba francouzských ZVONOKOS.

Jistě vás také potěší závěrečný (pátý) díl ságy z raného 

středověku – Sen porodní báby od Sabine Ebertové. 
Pro milovníky detektivek máme ještě připraveny knihy 

Zabijáci a Vzkaz v láhvi od Jussi Adlera Olsena. Od toho-

to autora si u nás můžete vypůjčit i starší titul Žena v kleci. 

Ačkoli jsem vyjmenovala knižních novinek poměrně 

dost, rozhodně nejsou všechny. Proto se přijďte sami 

přesvědčit, jaké nové knihy pro vás máme připravené. 

Těšíme se. 

Přeji vám krásný začátek léta a dětem hezké prázdni-

ny. A nezapomeňte – nejhezčím dárkem za vysvědčení 

je dobrá kniha,

Markéta Gögeová
knihovnice 

Redakce PO
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RADY BABIČKY APOLÉNKY …
V zaprášeném sešitu babičky Apolenky další recept obsahoval postup na výrobu 
tekutého mýdla. Je pravda, že v době, kdy babička tento recept získala, bylo v obcho-
dě tekuté mýdlo vzácností. Je také pravdou, že se prodávalo mýdlo mazlavé – ale to 
sloužilo pouze na úklid. Jinak se používalo mýdlo jádrové. Ti starší si pamatují na mý-
dlo „s jelenem.“ Mýdlo toaletní, s nějakou vonnou esencí býval luxus. Vyrobit tekuté 
mýdlo byla možnost, jak jednou kostkou toaletního mýdla obdarovat více lidí.   

Netradiční dárek pro manžela, tchýni neb svá dítka  –  TEKUTÉ MÝDLO
Zakup u svého drogisty jedno vonné toaletní mýdlo. Toť vše. 

Postup
Zakoupené toaletní mýdlo nastrouhej. Převař v hrnci 4 hrnky vody. Pak odstav z ohně 
a vmíchej část nastrouhaného mýdla. Míchej tak dlouho, až se vše rozpustí. Po úpl-
ném vychladnutí začne mýdlo houstnout. Pokud je v hrnci „řidina“ – přidej nastrouha-
né mýdlo, pokud je rozpuštěné mýdlo příliš husté, přidej další vodu. Dělej tak dlouho, 
až dostaneš roztok, jaký ti vyhovuje. Pro větší vůni přidej několik kapek parfumu. Po-
zor, ať je jeho vůně stejná neb podobná vůni mýdla. Pak vezmi fl akon s pumpičkou 
a naplň. V případě, že jej nemáš, nalij mýdlo do jiné skleněné lahvičky, zašpuntuj korkovou zátkou, do které si předem 
udělej vývrtkou dostatečně velký otvor. Tím se ti mýdlo nevyleje a vždy se použije jen takové množství, které je potřebné 
k umytí špinavých rukou.

Vážení přátelé,
rádi bychom prostřednictvím Vašeho listu informovali 

občany Vašeho města, že už rok si mohou naladit te-

levizní program regionalnitelevize.cz, který se speciali-

zuje na regionální zpravodajství z moravských, českých 

a slezských regionů a jejich propagaci v cestovním ru-

chu. Jedná se o unikátní projekt propojující a propagují-

cí české regiony mezi sebou, dávající prostor všem měs-

tům a obcím v ČR. V programu nechybí ani regionální 

dokumenty či tipy na výlety.  Jak nás občané naladí? 

1. Na satelitu Astra 23,5° východně, na frekvenci 12 168 

MHz, polarizace vertikální, Symbol rate 27 500, FEC 

3/4. Program není kódován a je možné jej sledovat 

i bez karty Skylink či Cs link. 

2.  V kabelových sítích vč. UPC a v sítích IPTV (tam, kde 

nemají náš program zařazen, jej rádi na základě pod-

nětů zákazníků zařadí, neboť je zdarma)

3.  Ve vybraných regionech vysíláme v rámci digitální-

ho pozemního vysílání (České Budějovice, Plzeň, 

Příbram, Liberec, Jablonec n. Nisou, Praha a střední 

Čechy)

4.  Jako jedinou českou televizi nás můžete sledovat i na 

platformě YouTube live

V případě zveřejnění této informace napomůžete 

rozvoji tohoto jedinečného televizního programu, kte-

rý nevytváří kauzy, ale snaží se dokumentovat život v 

českých regionech a zejména prezentovat to krásné, co 

naše regiony nabízí. 

Ing. Eva Stejskalová
ředitelka Regionální televize CZ s.r.o.

Drama života
Nechci tímto článkem konkurovat místní knihovně, ale 

domnívám se, že některé knížky, zvláště ty, které mají 

vztah k regionu, obzvláště k našemu městu, by mohly 

být představeny kapku obšírněji.

Např. v dubnovém občasníku jsme si mohli přečíst 

informaci o nové knize Jako bychom dnes zemřít měli 

od M. Doležala. Až po přečtení této knížky jsem se do-

zvěděl, že mučedník P. Josef Toufar měl k Přibyslavi blíž, 

než si myslíme. Toufarův otec se po smrti své manželky 

podruhé oženil s K. Kasalovou z Dolní Jablonné. Ta byla 

na vlastní přání pochována na přibyslavském hřbitově. 

Josef Toufar mohl studovat až po úmrtí jeho otce, který si 

to nepřál. Studium na gymnáziu v tehdejším Německém 

Brodě započal až ve 26 letech. Mezi jeho kamarády tam 

patřili rovněž spolužáci E. a J. Fialovi z Přibyslavi, které (ur-

čitě nejednou) v Přibyslavi navštívil. Po 4 letech přestupuje 

společně se svým příbuzným a kamarádem J. Kasalem na 

gymnázium do Chotěboře. O J. Kasalovi je v knize zmínka 

dokonce několikrát. Po maturitě v roce 1935 studuje kněž-

ský biskupský seminář v H. Králové. Jeho spolužákem tam 

byl P. J. Pípal, jenž působil v Přibyslavi  v letech 1955–59 jako 

administrátor. I v tomto listě jsou tu a tam citovány výho-

dy minulého režimu (např. rohlík za 0,20 Kčs). K tomu je 

dobré připomenout metody vládnoucí strany, na které se 

kupodivu zapomíná. Citace z uvedené knížky ze str. 177 

a 407: ...Soudruzi estébáci odjíždějí do tepla svých domovů 

a ke sváteční bábovce. Ve valdické kobce leží padlé, zbité 

tělo kněze plné podlitin a zaschlé krve, moči a špíny. Má tak 

rozbité nohy, že nemůže pořádně vstát ani popocházet...

…Je pravda, posuzováno dnešníma očima, že zatče-

ní Toufara bylo protizákonné. Nebyly žádné důkazy 

v době zatčení o jeho trestné činnosti, s prokurátorem 

rovněž o této věci nikdo nejednal, ale tak se to běžně 

dělalo. Pamatuji se, že jsme se tehdy hodně učili o tříd-

ním boji… P. Josef Toufar zemřel na následky nelidského 

týrání dne 25. 2. 1950, příbuzným byla jeho smrt ozná-

mena až po čtyřech letech.

J. Ledvinka, ml.

Dobrovolnické centrum 
v regionu Havlíčkův Brod 
a Chotěboř FOKUS Vysočina
Dobrovolníci organizují skupinové 
aktivity, aneb Dobrovolnictví není 
amatérismus
Dobrovolníci okolo nás se věnují velmi rozmanitým čin-

nostem – individuálně či skupinově, v téměř jedné desít-

ce organizací našeho regionu a s různými cílovými skupi-

nami. Pomáhají dětem, seniorům, zdravotně postiženým 

nebo třeba při propagačních aktivitách našeho centra. 

Vedle individuálních kontaktů s uživateli se mezi dobrovol-

níky najdou i odvážlivci, kteří vypomáhají či přímo organi-
zují skupinové aktivity! Díky schopnostem a zapálení našich 

dobrovolníků se např. klienti služeb FOKUSu Vysočina jak na 

středisku v Chotěboři, tak také v Havlíčkově Brodě, účastní 

kroužku anglického jazyka. Ve spolupráci s dobrovolnicí 

také vznikla skupinová činnost, tzv. dílnička, ve které si kli-

enti zařízení, lidé s duševním onemocněním, každý týden 

za pomoci dobrovolnice vyrábí drobné předměty. Další 

z dobrovolnic organizuje skupinové výlety do blízkého okolí. 

V Denním stacionáři v Chotěboři organizují dobrovolníci 

skupinové zábavné vzdělávací aktivity pro tamní klienty – 

např. AZ-kvíz apod.  V Psychiatrické léčebně v Havlíčkově 

Brodě dobrovolnice pořádají společné vaření s pacienty vy-

braného oddělení, kteří si zvolenou aktivitu velice pochvalují. 

Dobrovolníci v domovech pro seniory organizují skupinová 

čtení nebo třeba hudební kroužek. Počátkem května 2013 

byla dokonce v Domově pro seniory Reynkova uspořádána 

pro zaměstnance zařízení a zájemce ze strany dobrovolníků 

praktická beseda o metodě práce Montessori přímo pod 

vedením jedné z dobrovolnic. V Dětském domově v Nové 

Vsi u Chotěboře, kde začali dobrovolníci vypomáhat teprve 

nedávno, se pustili do organizování skupinové činnosti s dět-

mi ve vybrané rodinné skupince – navlékání korálků, výrobky 

z fi mo hmoty a mnoho dalšího…

Za našimi dobrovolníky zůstává mnoho šťastných 

úsměvů a spokojeně strávených chvil. Děkujeme každé-

mu z nich a těšíme se na další dobrovolníky a jejich nové 

nápady. Sháníme dobrovolníka/dobrovolníky, kteří by se 

účastnili skupinových aktivit s uživateli Pečovatelské služ-

by v Přibyslavi (hudební kroužek, společenské hry, tvoři-

vá dílnička, skupinové čtení, trénování paměti, povídání 

na zajímavé téma apod.) - fantazii se meze nekladou!

Pro více informací, další aktuality nebo fotografi e ne-

zapomeňte navštívit naše webové stránky nebo facebook 

dobrovolnického centra (www.fokusvysocina.cz, dobro-

volnictví + příslušný region).

Za dobrovolnické centrum,

Bc. Michaela Miřátská
koordinátorka dobrovolníků

Montessori přednáška vedená dobrovolníkem - DD Reynkova

Tvořivá odpoledne pro klienty pod vedením dobrovolníka

Skupinové zábavné aktivity v Denním stacionáři, Chotěboř

Redakce PO
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Policisté v Kraji Vysočina řešili v poslední době ně-

kolik přestupků, které se týkali chování chodců a ři-

dičů na železničních přejezdech. Přitom právě na 

železničním přejezdu musí být účastníci provozu 

na pozemních komunikacích obzvláště obezřetní 

a dodržovat pravidla silničního provozu. 

Pravidla jízdy vozidel přes železniční přejezd 

upravuje zákon o provozu na pozemních komu-

nikacích. Mezi základní ustanovení patří, že řidič 

si musí před železničním přejezdem počínat zvlášť 

opatrně, zejména se přesvědčit, zda může želez-

niční přejezd bezpečně přejet a v jízdě pokračovat 

i za ním, aby řidič nebyl nucen zastavit vozidlo na 

přejezdu.

Na železničním přejezdu a padesát metrů před 

ním je maximální povolená rychlost 30 km/h, jest-

liže bliká bílé světlo přejezdové signalizace, pak 

může jet řidič rychlostí do 50 km/h.

Na všech přejezdech platí stejná jednoduchá 

pravidla. Je jedno, zda se jedná o přejezd pouze 
s výstražným křížem, světelným zabezpečo-
vacím zařízením nebo dokonce se závorami. 
Vždy se musí řidič nejprve přesvědčit, že může 
přejezd bezpečně přejet. Zjednodušeně řečeno, 

vlak má vždy přednost a řidič se musí přesvědčit, 

zda může přejezd bezpečně přejet. Vždy je lepší 

zastavit a mít jistotu.

Řidič dle dotčených ustanovení zákona o silnič-

ním provozu nesmí vjíždět na železniční přejezd, 

když bliká na přejezdovém zabezpečovacím zaří-

zení červené světlo, je-li dávána výstraha přerušo-

vaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdo-

vého zařízení, když se sklápějí, jsou sklopeny nebo 

se zdvihají závory, pokud situace za železničním 

přejezdem nedovoluje jeho bezpečné přejetí 

a pokračování v jízdě. Řidič dále nesmí vjíždět na 

železniční přejezd, když je vidět nebo slyšet při-

jíždějící vlak nebo jiné drážní vozidlo, toto pravi-

dlo neplatí pouze v případě, že na přejezdovém 

zabezpečovacím zařízení svítí přerušované bílé 

POZVÁNKA
Dovolte, abychom Vás pozvali na již tradič-

ní slavnostní Den s Policií České republiky, 

který se koná ve středu 12. června 2013. 

V rámci dopoledního programu na letiš-
ti Henčov u Jihlavy budete mít možnost 

shlédnout zajímavé ukázky činnosti složek 

integrovaného záchranného systému. Svo-

ji techniku, výstroj a výzbroj Vám představí 

policisté, hasiči, zdravotníci a armáda. Po-

licii České republiky budou na akci zastu-

povat policisté pořádkové, dopravní, cizi-

necké a dálniční policie, pyrotechnici, kri-

minalističtí technici, jízdní policie, policejní 

psovodi a policisté speciální pořádkové 

jednotky z Brna. K vidění bude také ukáz-

ka činnosti zásahové jednotky a policejní 

vrtulník letecké služby. Čeká Vás i bohatý 

doprovodný program.  

V odpolední části slavnostního Dne s Poli-

cií České republiky se bude konat od 14:00 
hodin na Masarykově náměstí v Jihlavě 
koncert Hudby Hradní stráže a Policie 
České republiky. Koncert bude složený ze 

známých skladeb českých i zahraničních 

autorů. I zde budete mít možnost si pro-

hlédnout policejní techniku.

Doprava na dopolední program na letiš-

tě Henčov bude zajištěna kyvadlovou au-

tobusovou dopravou, která bude odjíždět 

ze zastávky vedle obchodního domu Prior 

na Masarykově náměstí v Jihlavě. Odjezdy 

autobusů z náměstí budou v den konání 

akce v 08:00 a 08:30 hodin. Odvoz ná-

vštěvníků z letiště do Jihlavy bude zajištěn 

rovněž kyvadlově podle aktuální potřeby. 

Pokud budete mít k akci nějaký dotaz, 

rádi ho zodpovíme na níže uvedených kon-

taktech.

Stránku připravil

nprap. Martin Dušek
koordinátor prevence

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Oddělení mediální komunikace a PR

tel:   974 261 208
mobil: 725 868 475

e-mail: prevence@policievysocina.cz

světlo signálu. Zde je důležité, aby si i cyklisté uvě-

domili, že musí dodržovat pravidla stejně jako řidi-

či motorových vozidel. Obdobná pravidla platí při 

přecházení železničního přejezdu i pro chodce.

Velmi častou chybou řidičů je, že železniční pře-

jezd, který je opatřen přejezdovým zabezpečova-

cím zařízením s červenými světly bez bílého světla, 

přejíždějí v době, kdy červená světla neblikají, aniž 

by se přesvědčili, zda můžou přejezd bezpečně 

přejet. Pokud není přejezdové zabezpečovací zaří-

zení v činnosti, musí řidič při vjíždění na železniční 

přejezd dodržovat stejná pravidla, jako by se jed-

nalo o přejezd označený pouze výstražným křížem 

neboli nezabezpečený. I v tomto případě se musí 

řidič, před vjezdem na železniční přejezd, nejdřív 

přesvědčit, zda nepřijíždí vlak a teprve pokud si 

je jistý, že může bezpečně projet, smí na přejezd 

vjet. Pokud řidič před přejezdem nevidí (např. vli-

vem vegetace, budovy nebo jiné překážky) zda se 

k přejezdu blíží vlak, nemůže dál pokračovat. Řidič 

se před vjetím na železniční přejezd musí pře-

svědčit, zda může bezpečně projet, a to v krajním 

případě i prostřednictvím poučené osoby, která 

situaci na trati vyhodnotí a řidiči dá znamení, že 

může bezpečně projet. Jde přeci o životy a zdraví 

lidí a opatrnost je zde na místě.

Vlak je velký, těžký a vzhledem k velmi dlou-

hé brzdné dráze i pohybu po kolejích se autu 

ani chodci nemůže nijak vyhnout, bezpečnost je 

tak na řidičích vozidel respektive chodcích. Živo-

ty a zdraví osádky vozidla jsou při střetu s vlakem 

vždy ohroženy. 

Ještě hůře je na tom chodec, který při nespráv-

ném přecházení tratě hazarduje se svým životem. 

Nejenže mladí lidé přecházejí trať přímo přes ko-

leje, ale při chůzi mají na uších často sluchátka, 

poslouchají hudbu a riziko ohrožení jejich života 

a zdraví se tak ještě zvyšuje. Za těchto okolností 

ztrácí chodec významně pozornost a ostražitost 

a zvuk přijíždějícího vlaku nemusí uslyšet včas.

Pachatelé pokračují v trestné činnosti 
páchané na seniorech

Od začátku dubna letošního 

roku evidují policisté v Kraji 

Vysočina 12 případů, kdy se pachatelům po-

dařilo okrást seniory. Pachatelé se snaží vylá-

kat peníze od starších lidí různými způsoby. 

V poslední době je velmi častá legenda o vrá-

cení různých přeplatků za dodávky elektřiny, 

vody nebo plynu. Pachatel většinou nemá 

drobné peníze na vrácení přeplatku. V oka-

mžiku, kdy oběť jde pro peníze na rozměnění 

fi nanční hotovosti a zloděj zjistí místo ulože-

ní peněz, odvede pozornost poškozeného 

a peníze odcizí.

Způsobů, jak se zloději snaží dostat do 

bytů a rodinných domků a něco zde odcizit, 

je více. Může se jednat o různý podomní pro-

dej zboží nebo služeb, výkup druhotných suro-

vin do sběru, předání domnělé výhry, uzavření 

nějaké výhodné smlouvy nebo pod záminkou, 

že se chce pachatel pouze napít vody.

Policisté znovu upozorňují seniory, aby niko-

ho cizího nepouštěli do svého obydlí. Nikomu 

nedávali fi nanční hotovost, nesvěřovali cizím 

lidem své platební karty a nepodepisovali ja-

kékoliv smlouvy bez toho, aby si ji před tím 

v klidu přečetli a promysleli. 

Nebezpečí na železničních přejezdech
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Cože??? – podiví se téměř každý Přibyslavák mladší 

60-ti let. Copak PRIBINA někdy vyráběla něco z ovo-

ce? Přece je to mlékárna a sýrárna. PRIBINÁČEK, 

HERMELÍN, KRÁL SÝRŮ, - taveňáky – no prosím, ale 

ovoce???

Ano, je to tak. Vraťme se těch pár desetiletí zpět – 

vždyť trocha historie nikoho nezabije - jak říká klasik. 

A potom – čím se má takový Přibyslavák chlubit před 

světem kromě pradávné smrti Jana Žižky z Trocnova? 

Ale má…

PRIBINA vznikla v roce 1924 jako Mlékařské a pas-

tevní družstvo. V zápise ze schůze představenstva 

družstva ze dne 28. 2. 1942 se poprvé objevuje úvaha 

o možnosti zpracování hub a lesního ovoce na poloto-

vary a to ve spojení s Lesním družstvem a Amylonem. 

Tato úvaha se však vlivem válečných problémů do-

čká realizace až v obrovském budovatelském rozma-

chu družstva v poválečných letech. Valná hromada 

družstva, konaná dne 5. 8. 1945 vytýčila budovatelský 

program, ve kterém pod bodem č. 4 stanovuje úkol 

vybudovat provoz na zpracování ovoce.

Ale uplynou ještě další tři roky, než se v zápisu 

z jednání představenstva družstva objevuje zpráva, že 

počátkem září 1948 byla uvedena do provozu konzer-

várna ovoce pod vedením pana Střelce. (Ten však po 

měsíci emigruje do ciziny a v listopadu přejímá konzer-

várnu pan Karjagin.) 

Do konce roku 1948 bylo zpracováno 116 788 kg 

jablek a vyrobeno 70 000 l  moštu a 7 200 l  stolního 

jablečného vína.

Zhruba o rok později byla od Amylonu převza-

ta budova bývalé škrobárny v Hesově a v ní se po 

potřebných úpravách rozšiřovala konzervárenská 

výroba.Později pak, s novou změnou ve vedení (pan 

Gajdorus), se vypouští výroba kompotů a marmelád, 

vyrábí se sirupy, mošty, ovocná vína a začínají džemy 

pro potřebu PRIBINÁČKU.

V roce 1949 byla založena ovocná školka. Již dříve 

družstvo objednávalo sazenice rybízu, které lacino i 

zdarma dávalo svým členům s cílem rozšířit na Vyso-

čině základnu drobného ovoce pro potřeby konzer-

várny ovoce. Později, již z produkce vlastní školky, se 

zakládaly celé plantáže např. v Nížkově, Nových Dvo-

rech, u mlékárny v Polné a vzorová jednohektarová 

plantáž černého rybízu byla založena také v Hesově na 

pozemku školky. Kromě toho byla založena také mali-

nová plantáž u obce Uhry, a dále ve spolupráci s cestá-

ři byly vysázeny aleje ovocných stromů (višně, jabloně, 

hrušně, třešně, švestky a jedlý jeřáb) na Žďársku, Cho-

těbořsku, Havlíčkobrodsku, Hlinecku atd. Tento počin 

družstva byl velmi prozíravý, jak ukázal budoucí vývoj. 

Podílel se na něm horlivě a neúnavně pan František 

Matějka, který mezi námi tiše a málo znám žil, stejně 

jako další pracovníci, o kterých ještě bude řeč. 

Ke dni 1. 4. 1958 dochází k obrovským organizač-

ním a personálním změnám. Ruší se národní podnik 

PRIBINA a přechází jako závod 03 pod nově vzniklý 

národní podnik Posázavské mlékárny. Odchází inicia-

tivní ředitel pan Stanislav Čapek a s ním řada vedou-

cích pracovníků. Vedoucím konzervárny (tehdy ještě 

tradičně správcem) je jmenován pan Jaroslav Kolek. 

V nastalých organizačních zmatcích byl rychle vy-

pracován a novému podniku předložen plán rozvoje 

konzervárny, který byl akceptován, a fi nančně doto-

ván. Konzervárna se rychle rozvíjela a dále speciali-

zovala. Kvalita výrobků zn. PRIBINA byla na trhu tak 

patrná, že centrální orgány (tehdejší Hlavní správa 

konzerváren) dokonce vyslovily myšlenku, že ovocná 

vína pro svou kvalitu by se měla centrálně vyrábět 

pouze v Pribině. Byla to myšlenka velikášská, PRIBINA 

neměla výrobní prostory – sklepy, ani sudy pro taková 

množství. K realizaci samozřejmě nedošlo. 

Zato výroba džemů, jejíž technologie byla zdokona-

lena dvojicí Jaroslav Kolek – Karel Fikar (mimochodem 

– poslední žijící představitelé tehdejšího vedení), došla 

díky své kvalitě takového uznání, že se PRIBINA stala 

výhradním dodavatelem džemů pro výrobu jogurtů 

v celém Česku.

Také ovocné sirupy zaznamenaly obrovský nárůst 

pro svoji oblibu na trhu, zvláště poté, co Ing. J. Kolek 

přišel s novinkou výběrových sirupů s vyšším obsahem 

ovocné šťávy a bez použití konzervačních prostředků. 

Zpočátku se tyto sirupy vyráběly pouze pro tehdejší 

Dům potravin v Praze, Brně a Ostravě, za použití, ne-

zvykle na tu dobu, atraktivních etiket s logem Domu 

potravin. Později se objevily na běžném trhu, avšak 

s vysokou kvalitou výběrových sirupů. A nebyla to 

množství zanedbatelná. Sirupů se vyrábělo 2 500 tun.

Do historie konzervárenství se však PRIBINA za-

psala nesmazatelně svým zcela novým, převratnou 

technologií vyráběným výrobkem: tekutým ovocem a 

zeleninou, které ještě naše střední a starší generace pa-

matuje pod názvem PRIBINKA. Mladší generace dnes 

pije nejrůznější džusy a dřeňové limonády a netuší, že 

všechny mají svůj základ právě v Pribince. Ovšem ani 

zdaleka nedosahují té kvality, kterou hlásalo výrobní 

logo Pribinky: „Z čerstvého – čerstvé!“

S myšlenkou vývoje nového výrobku přišli za teh-

dejším ředitelem St. Čapkem dva pražští výzkumníci, 

pánové Hylmar a Čermák v roce 1953. Byli inspirováni 

americkým výrobkem pro armádu, který se k nám po 

válce dostával prostřednictvím organizace UNRRA jako 

pomoc zemím postiženým válkou a to pod názvem 

Grapefruit Juice v šedozelených 1, 5 l plechovkách. 

Výzkumníky na něm zaujala konzistence (hustá, homo-

genní šťáva) s přirozenou chutí ovoce. Vypátrali hlavní 

výrobní stroj, tzv. koloidní mlýn a chtěli jej uplatnit i u nás.

Po tříletém vývoji, v roce 1956, byl dán na zkušební 

trh první výrobek – jablečná šťáva, nazvaná na počest 

závodu PRIBINKA. Následovala výroba dalších druhů, 

které byly ověřovány, posuzovány a doporučovány vý-

zkumnými potravinářskými ústavy a hlavně význačný-

mi pediatrickými pracovníky a dětskými ústavy, kde se 

nový výrobek testoval. Co to tedy byla PRIBINKA? Tak 

o tom si budete moci přečíst až v červencovém čísle 

Přibyslavského občasníku – když vás to bude ovšem 

zajímat. (dokončení příště)
Ing. Jaroslav Kolek

Potravinářský závod PRIBINA oslavuje 
letos dvě významná jubilea
– uplynulo 80 let od začátku výroby tavených sýrů
– uplynulo 60 let od vzniku nového výrobku: 
PRIBINKA – tekuté ovoce a zelenina
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PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2013 
BĚH DO VRCHU
VÝSLEDKOVÁ LISTINA – MUŽI

Pořadí Příjmení Jméno Čas Body
1 Lehrl Tomáš 0:53 100,00
2 Moravec Vojtěch 0:56 94,64
3 Kasal Jakub 0:57 92,98
4 Loužecký Petr 1:02 85,48
5 Šubrt Petr 1:03 84,13
6 Kasal Roman 1:05 81,54
7 Háněl Tomáš 1:08 77,94
8 Plachta Marek 1:08 77,94
9 Dubský Miroslav 1:08 77,94
10 Vábek Jaroslav 1:12 73,61
11 Moravec Jaroslav 1:13 72,60
12 Moštěk Josef 1:30 58,89
13 Loužecký Richard 2:18 38,41
VÝSLEDKOVÁ LISTINA - ŽENY
Pořadí Příjmení Jméno Čas Body
1 Stehlíková Růžena 1:15 100,00
2 Habichová Žaneta 1:24 89,29
3 Loužecká Kristýna 1:25 88,24
4 Šubrtová Eliška 1:30 83,33
5 Šubrtová Lucie 1:46 70,75
6 Sedláková Lenka 1:54 65,79
7 Mošťková Miroslava 3:10 39,47
DVOJICE
Příjmení Body Pořadí
Loužeckovi 173,72 1
Šubrtovi 154,88 2
Mošťkovi 98,36 3

PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2013                           
PŘESPOLNÍ BĚH 
VÝSLEDKOVÁ LISTINA – MUŽI
Příjmení Jméno Čas Body Pořadí
Řezníček Roman 23:32.0 100,00 1
Kasal Matěj 25:39.0 91,75 2
Šubrt Petr 26:44.0 88,03 3
Prchal Petr 27:17.0 86,26 4
Kasal Jakub 28:03.0 83,90 5
Moravec Jaroslav 28:52.0 81,52 6
Vábek st. Jaroslav 29:23.0 80,09 7
Loužecký ml. Petr 29:44.0 79,15 8
Moravec Vojtěch 30:23.0 77,45 9
Kubát Jiří 30:49.0 76,37 10
Kasal Roman 31:36.0 74,47 11
Plachta Marek 36:14.0 64,95 12
Háněl Tomáš 38:44.0 60,76 13
Zelníček Luboš 40:58.0 57,45 14
Loužecký Richard 41:26.0 56,80 15
Loužecký Filip 42:02.0 55,99 16
VÝSLEDKOVÁ LISTINA - ŽENY
Příjmení Jméno Čas Body Pořadí
Stehlíková Růžena 31:54.0 100,00 1
Loužecká Kristýna 35:24.0 90,11 2
Habichová Žaneta 37:38.0 84,77 3
Šubrtová Lucie 39:21.0 81,07 4
Moravcová Gabriela 40:38.0 78,51 5
Sedláková Lenka 42:29.0 75,09 6
DVOJICE
Příjmení body pořadí
Loužeckovi 169,26 1
Šubrtovi 169,10 2

PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2013 – CELKOVÉ VÝSLEDKY PO PĚTI DISCIPLINÁCH
MUŽI Kuželky Míčový víceboj Silový trojboj Přespolní běh Běh do vrchu Celkově

Příjmení Jméno body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí
Plachta Marek 69,66 12 93,75 2-5 89,87 5 64,95 12 77,94 8 396,17 1
Vábek st. Jaroslav 100,00 1 81,25 7-8 37,58 9 80,09 7 73,61 10 372,53 2
Kasal Matěj 64,04 15 93,75 2-5 84,33 6 91,75 2 0,00 0 333,87 3
Kasal Roman 77,53 6 93,75 2-5 0,00 0 74,47 11 81,54 6 327,29 4
Loužecký ml. Petr 65,17 13 93,75 2-5 0,00 0 79,15 8 85,48 4 323,55 5
Kubát Jiří 71,91 10 100,00 1 74,54 7 76,37 10 0,00 0 322,82 6
Moštěk Josef 76,40 7 68,75 9-12 100,00 1 0,00 0 58,89 12 304,04 7
Háněl Tomáš 58,43 19 87,50 6 0,00 0 60,76 13 77,94 7 284,63 8
Kasal Jakub 0,00 0 81,25 7-8 0,00 0 83,90 5 92,98 3 258,13 9
Šubrt Petr 77,53 5 0,00 0 0,00 0 88,03 3 84,13 5 249,69 10
Loužecký Richard 26,97 22 62,50 13-15 0,00 0 56,80 15 38,41 13 184,68 11
Kvarda František 64,04 14 50,00 17 65,68 8 0,00 0 0,00 0 179,72 12
Loužecký Filip 60,67 17 62,50 13-15 0,00 0 55,99 16 0,00 0 179,16 13
Moravec Vojtěch 0,00 0 0,00 0 0,00 0 77,45 9 94,64 2 172,09 14
Vykoukal Ladislav 94,34 2 62,50 13-15 0,00 0 0,00 0 0,00 0 156,84 15
Loužecký st. Petr 86,52 4 68,75 9-12 0,00 0 0,00 0 0,00 0 155,27 16
Moravec Jaroslav 0,00 0 0,00 0 0,00 0 81,52 6 72,60 11 154,12 17
Dolák Vladimír 71,91 9 68,75 9-12 0,00 0 0,00 0 0,00 0 140,66 18
Matějka Zdeněk 60,67 16 68,75 9-12 0,00 0 0,00 0 0,00 0 129,42 19
Matějka Luboš 48,31 20 56,25 16 0,00 0 0,00 0 0,00 0 104,56 20
Lehrl Tomáš 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 100,00 21
Řezníček Roman 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 0,00 0 100,00 22
Juhás Tomáš 0,00 0 0,00 0 94,59 2 0,00 0 0,00 0 94,59 23
Zídek František 92,13 3 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 92,13 24
Bukovský Jan 0,00 0 0,00 0 91,16 3 0,00 0 0,00 0 91,16 25
Mikulinec Michal 0,00 0 0,00 0 90,57 4 0,00 0 0,00 0 90,57 26
Prchal Petr 0,00 0 0,00 0 0,00 0 86,26 4 0,00 0 86,26 27
Dubský Miroslav 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 77,94 9 77,94 28
Moštěk Jan 73,03 8 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 73,03 29
Zach Vladimír 69,66 11 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 69,66 30
Sedlák Tomáš 59,55 18 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 59,55 31
Zelníček Luboš 0,00 0 0,00 0 0,00 0 57,45 14 0,00 0 57,45 32
Henzl Pavel 48,31 21 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 48,31 33
ŽENY Kuželky Míčový víceboj Silový trojboj Přespolní běh Běh do vrchu Celkově
Příjmení Jméno body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí
Stehlíková Růžena 0,00 0 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 400,00 2
Habichová Žaneta 85,90 5 81,25 3-4 58,22 4 84,77 3 89,29 2 399,43 1
Loužecká Kristýna 94,87 3 75,00 5-6 0,00 0 90,11 2 88,24 3 348,22 4
Sedláková Lenka 57,69 11 81,25 3-4 64,77 3 75,09 6 65,79 6 344,59 3
Šubrtová Lucie 64,10 10 75,00 5-6 0,00 0 81,07 4 70,75 5 290,92 5
Šubrtová Eliška 100,00 1 93,75 2 0,00 0 0,00 0 83,33 4 277,08 6
Mošťková Miroslava 80,77 6 43,75 8-9 0,00 0 0,00 0 39,47 7 163,99 9
Moravcová Gabriela 0,00 0 0,00 0 77,65 2 78,51 5 0,00 0 156,16 7
Loužecká Veronika 75,64 8 62,50 7 0,00 0 0,00 0 0,00 0 138,14 8
Lazárková Veronika 98,72 2 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 98,72 10
Kvardová Markéta 92,31 4 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 92,31 11
Seemannová Jitka 42,31 12 43,75 8-9 0,00 0 0,00 0 0,00 0 86,06 12
Tresová Alena 80,77 7 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 80,77 13
Filová Lucie 66,67 9 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 66,67 14
Dvojice Kuželky Míčový 

víceboj
Silový 

trojboj
Přesp. 

Běh
Běh do 

vrchu
Body 

celkem
Pořadí

Loužeckovi 160,04 168,75 0,0 169,26 173,72 671,77 1
Mošťkovi 157,17 112,50 0,0 0,00 98,36 368,03 2
Šubrtovi 0,00 0,00 0,0 169,10 154,88 323,98 3
Vykoukal, 

Loužecká V.

170,02 125,00 0,0 0,00 0,00 295,02 4

Zach, 

Lazárková

168,38 0,00 0,0 0,00 0,00 168,38 5

Kvardovi 156,39 0,00 0,0 0,00 0,00 156,39 6

PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ - JUNIOR
3. disciplina – přespolní běh – 19. 5. 2013
Této discipliny se zúčastnilo 30 závodníků. Trať pro nejmladší děti měřila 

cca 400 m, pro ostatní 4 kategorie cca 1.600 m. Všichni závodníci podali 

vynikající výkony (nikdo nepřekročil časovou hranici 10 minut). Tuto 

disciplinu sponzorovala fi rma TPK Pribina Přibyslav, které tímto děkujeme!

Výsledky:
KATEGORIE: nejmladší děti 

Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas
1. Kvarda Martin 2007 1:54 min
2. Šťastníková Agáta 2007 1:55 min
3. Havlíčková Denisa 2009 2:09 min
4. Kalendová Jolana 2008 2:20 min
5. Loužecká Amálie 2008 2:25 min
6. Vojtůvka Tomáš 2008 2:28 min
7. Flekal Marek 2010 3:23 min

KATEGORIE: DÍVKY - mladší

Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas
1. Kasalová Apolena 2002 6:53 min
2. Havlíčková Tereza 2003 7:47 min
3. Stehlíková Natálie 2002 7:51 min
4. Loužecká Terezie 2003 7:53 min
5. Loužecká Viktorie 2003 8:17 min
6. Fikarová Anna 2002 8.41 min
7. Kalendová Barbora 2004 9.21 min
8. Peňázová Kristýna 2006 9.55 min

KATEGORIE: DÍVKY - starší

Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas
1. Trdá Veronika 1999 6:41 min
2. Körberová Aneta 2001 6:45 min
3. Šmídová Lucie 2001 6:53 min
4. Čeloudová Nela 2000 7:20 min
5. Havlíčková Marta 2001 7:55 min
6. Šťastníková Štěpánka 2000 8:03 min

KATEGORIE: CHLAPCI - mladší

Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas
1. Loužecký Filip 2003 7:12 min
2. Körber Pavel 2005 7:39 min
3. Havlíček Marek 2004 8:51 min
4. Háněl Tomáš 2006 9:48 min
5. Havlíček Radek 2006 9:53 min
6. Flekal Jakub 2006 9:57 min

KATEGORIE: CHLAPCI - starší

Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas
1. Kasal Jakub 1998 5:59 min
2. Kasal Prokop 2001 6:03 min
3. Loužecký Richard 2001 6:49 min

Děkujeme za účast a výbornou atmosféru, 
kterou dětem vytvořili rodiče. Těšíme se 
na vás při další disciplině, kterou bude: 

K. Loužecká
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TJ SOKOL PŘIBYSLAV 
- NOHEJBAL 
 
Výsledky Okresního přeboru Havlíčkobrodska v nohej-
bale 2013:
28. 4. Přibyslav - Jiříkov 6 : 0
5. 5.     Chotěboř - Přibyslav 4 : 2
12. 5.   Přibyslav - Vilémov 4 : 2
17. 5    Olešnice - Přibyslav 4 : 2
Nastoupili: Vykoukal, Juhás, Petřík, Höfer, Benc, Šustáček
 
Další program:
neděle 2. 6.     Přibyslav - Ždírec n. D. (zač. 10.00 hod.)
pátek 7. 6.     Havl. Brod - Přibyslav
neděle 16. 6.   Přibyslav - Jilem (zač. 10.00 hod.)
pátek 21. 6.   Lučice - Přibyslav 
 

Za oddíl nohejbalu Jiří Šustáček

V pondělí 25. 3. 2013 se v 18 hodin 

konala valná hromada TJ Sokol Přibyslav. 

Jako host přijal pozvání starosta města Mgr. Jan Štefá-

ček. Po zhodnocení činnosti celé Jednoty, byl zvolen 

nový výbor. V diskuzi vystoupil také starosta města, 

který pozitivně zhodnotil činnost a přislíbil podporu 

města TJ Sokol Přibyslav. Valná hromada byla zakon-

čena schválením usnesení.

V pátek 26. 4. 2013 se v sokolovně Žďáře nad Sáza-

vou konala valná hromada župy Havlíčkovy. Hostem 

byla starostka ČOS s. Ing. Hana Moučková. Starostka 

župy s. Smejkalová přednesla vyčerpávající zprávu a 

rovněž tak náčelnice s. Horáková a vedoucí sportů br. 

Jeřábek. Ve volbách na další období byla do funkce 

starostky župy opět zvolena s. Smejkalová, prvním 

místostarostou br. Král z Nového Veselí a druhým 

místostarostou br. Kerbr ze Sokola Přibyslav.

V SOBOTU 27. 4. 2013 se v přibyslavské sokolov-
ně, opět po roce, konal župní přebor v gymnastice a 
šplhu. Zúčastnily se tři tělocvičné jednoty – Nová Ves 

u Chotě boře, Havlíčkův Brod a domácí Přibyslav, do 

soutěže bylo přihlášeno 45 dětí, z toho z Přibyslavi 33 

cvičících.

Žáci a žákyně byli rozděleni podle ročníku narození 

do 4 kategorií a museli zvládnout discipliny:

přeskok přes kozu a švédskou bednu, kruhy, prost-

ná, cvičení na lavičce a kladině, na hrazdě a šplh na 

tyči. 

Všichni se snažili, cvičili s nadšením, každý chtěl být 

co nejlepší a tak komise rozhodčích /zástupci všech tří 

jednot/ měla těžké rozhodování, ale body přidělovala 

spravedlivě. 

Přibyslav zvládla župní přebor na jedničku, ve všech 

kategoriích – až na malé výjimky- jsme obsadili všech-

na medailová umístění:

TJ Sokol Přibyslav – zprávy z jeho činnosti

Co nového ve 
volejbalu?
TJ Sokol Přibyslav – oddíl volejbalu mužů se stal 
přeborníkem Kraje Vysočina v sezóně 2012/2013. 
V posledním soutěžním dvojzápase sezóny jsme 
zvítězili 31. března dvakrát 3 : 0 na domácí palubovce 
nad mužstvem Třebíče a po deseti letech od sestupu 
z II.NL v roce 2003 se nám podařilo krajský přebor 
Vysočiny vyhrát. O tento velký úspěch se zasloužili tito 
hráči: zejména smečař Jiří Pátek, dále blokaři: kapitán 
týmu Petr Podhrázký, Tomáš Vašíček, Lukáš Stejskal, 
univerzál Zdeněk Čermák, univerzální hráč Zdeněk 
Kerbr, nahrávači Vít Šimek (z Velkého Meziříčí), Jiří 
Kerbr a libero Petr Stejskal. Získali jsme právo zahrát si 
kvalifi kaci o II.NL ve dnech 19. - 21. dubna v Nivnici za 
účasti domácího družstva, dále hráli Polanka nad Odrou, 
Brno-Žabovřesky, Olomouc a naše maličkost. Obsadili 
jsme celkové 4. místo, když jsme po tuhém boji porazili 
Olomouc 3 : 2. V ostatních zápasech se nám nepodařilo 
vyhrát ani set a prohráli jsme je třikrát 3 : 0. Postupovali 
první dvě mužstva. Zkrátka nebyli jsme úplně ve své kůži, 
nutno podotknout, že úroveň mančaftů byla velmi dobrá. 
Nicméně si myslím, že to pro nás byla cenná zkušenost.

za oddíl volejbalu Jiří Kerbr
 

Medaile si domů odnesli:

předškoláci:  Fikarová Berenika a Vencová Hana

žáci I. : Korber Pavel a Čejka Tomáš

žáci III: Brabec Aleš a Schaff erhans Matěj

žákyně I. : Marincová Leona, Čejková Tereza                                   

žákyně II: Čeloudová Pavla, Stehlíková Natalie a Hav-

líčková  Marta

žákyně III.:  Trdá Vendula, Čeloudová Nela a Korbe-

rová Aneta

žákyně IV.:  Sobotková Natalie

Jak je patrné, sokolská všestrannost v Přibyslavi je na 

velmi dobré úrovni a cvičitelský sbor úspěšně navazu-

je na práci svých předchůdců – sester Culkové a Klu-

sáčkové a bratra Vašiny.

Náčelnice župy poděkovala naší jednotě za vzornou 

organizaci přeboru, cvičitelkám a cvičitelům za to, jak 

děti připravili na cvičení, všem, co se starali o pohoš-

tění a i něco dobrého navíc upekli a také dětem, že 

přišly závodit, že pravidelně cvičí a chodí do Sokola.  

Po 11.00 hodině, náčelnice závody ukončila s konsta-

továním, že zase za rok do Přibyslavi velice rádi všich-

ni přijedou. 

Atletický župní přebor župy Havlíčkovy. 
Za krásného jarního počasí se uskutečnil v sobotu 

18. 5. 2013  v 9. 00 hod. atletický župní přebor na let-

ním stadionku Sportovního zařízení města Přibyslav. 

Zúčastnilo se 100 závodníků několika kategorií, a to ze 

7 tělocvičných jednot – Golčův Jeníkov, Nížkov, Havlíč-

kův Brod, Nová Ves, Kejžlice, Ledeč a Přibyslav. Sporto-

valo se v disciplínách – v běhu na 60 m, 100 m, skok do 

dálky, hod kriketovým míčkem, starší vrh koulí a v běhu 

na 300 a 600 m, ženy a muži na 800 a 1500 m.

Potěšitelné je, že se zúčastnilo 27 předškoláků 

a z domácí tělocvičné jednoty 46 závodníků.

Rovněž v celkovém hodnocení byli domácí velice 

úspěšní, získali 19 medailí z celkového počtu 26.

Za organizaci a řízení závodů děkuji všem přítom-

ným cvičitelům, zvláště pak s. Šmídové, br. Kalinovi 

a br.  Šejstalovi .            

Velké poděkování patří Městu Přibyslav a SZMP za 

zapůjčení atletického stadionu Sportovního zařízení 

města Přibyslav.   

Po ukončení atletických závodů se konalo výjezdní 

zasedání předsednictva župy Havlíčkovy pod vedením 

starostky s. Smejkalové.    

Jedním z projednávaných bodů bylo zajištění účasti 

cvičenců župy Havlíčkovy na celostátním setkání so-

kolů pod Řípem ve dnech 25. a 26. května letošního 

roku. V Roudnici vystoupí v sokolských skladbách 

kolem 6000 cvičenců a naši jednotu na pozvání bude 

reprezentovat 10 seniorů pod vedením br.Šejstala .                                                       

 Ing. František Kerbr
starosta TJ Sokola Přibyslav
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FOTBAL – TERMÍNY ZÁPASŮPřibyslavští borci sázeli góly na 
Mezinárodním turnaji v Salcburku
„My jsme parta žraloků, máme velkou sílu, všem soupeřům do brány uděláme díru. 
Hej, hej, hej, góly tam nasázej. Hej, hej, hej Přibyslav je nej.“ Tenhle pokřik kluků z fotbalové 

přípravky SK Přibyslav se nesl víkendovým mezinárodním turnajem Mozart Trophy. V rakous-

kém Salcburku se konal o víkendu 18.–19. května 2013. 

Dvanáct malých fotbalistů se na něj vydalo po stovkách propocených hodin na trénincích, 

zápasech a turnajích pod vedením kouče Martina Škorpíka. Po velkých přípravách a poradách 

jsme my rodiče a druhý trenér Martin Sikora zabalili všechno potřebné a vyrazili na cestu. 

Cesta na turnaj
Vešli jsme se do dvou dodávek a dvou aut. První posádka vyjela v pátek dopoledne, druhá o pár 

hodin později. Do cíle jsme ale přijeli takřka současně, protože když se nikam nespěchá, může se 

udělat moře zastávek. A když máte navíc v autech i vysílačky, ve kterých zní: „Tady Scooby Doo, 

tady Scooby Doo, hlásíme zastávku na čůrání, konec“. „Holub rozumí, konec,“… „ Orel taky 

rozumí, zastávka na první pumpě, konec hlášení.“ Nebo: „Vylítla nám z auta čepice,“ „Tady Orel, 

čepice naložená, ale to bude drahý,…“ tak se dá těch pět šest hodin na silnici i parádně užít. 

V rodném městě hudebního skladatele W. A. Mozarta
V pozdní odpoledne už jsme vykládali věci ve škole asi tři kilometry od centra Salcburku. Třída, 

ve které jsme se utábořili, nám nechala na tabuli milý vzkaz, ať si pobyt mezi jejich lavicemi 

užijeme. Večer jsme se snažili naše rozdivočelé kluky nahnat ze školní chodby, kterou si obsadili 

s balónem, do spacáků. Po polštářové bitvě a pohádce se jim začala konečně klížit víčka. 

Na hřišti
V sobotu ráno jsme se vydali plni očekávání na hřiště vzdálené deset minut chůze. Po snídani 

začal uvítací ceremoniál. Byl velkolepý. Při nástupu našich malých fotbalistů v modrých kombi-

nézách s českou vlajkou jsme my rodiče za zvuku hymny ronili slzy dojetí. Předtím jsme je samo-

zřejmě bouřlivě přivítali i s praporem našeho města a skandovali Přibyslav, Přibyslav, Přibyslav. 

Byli jsme slyšet úplně nejvíc…

Po slavnostním úvodu už jsme se soustředili na první náročný den. Kluky jsme připravili na to, 

že nás čeká pět zápasů a soupeři budou velmi silní. Navíc budou hrát na větším hřišti, než jsou 

zvyklí - v počtu šesti hráčů plus brankář. Hned první klání bylo náporem na naše nervy. Proti 

přibyslavským klukům nastoupili hráči z Mnichova. Vedli jsme 3:0, soupeři si to ale nenechali 

líbit a dotáhli na 3:2. Ty poslední minutky do konce byly perné, zněly hlášky jako: „Já jsem se 

z toho úplně orosil,“ nebo: „Kdyby mi teď někdo změřil tlak, tak mě odvezou,“ a taky: „ Já jsem 

zralá na Chocholouška.“ O jeden gól jsme vyhráli i druhý zápas proti týmu z FAZ-Ost z Rakouska 

a 3:0 jsme porazili i další domácí tým 1. SKK 1919. Čtvrtý zápas proti nám nastoupili fotbalisti 

z Belgie. Dali jeden gól a už se nám nepodařilo vyrovnat. Naši kluci pak prohru s pomocí tre-

néra a rodičů hodně vydýchávali, došlo i na slzičky. V posledním sobotním zápase opět proti 

domácímu rakouskému týmu FAZ-Ost pak dvougólovým rozdílem opět vyhráli a probojovali se 

do první osmičky.

Zasloužený relax
Za odměnu jsme pak unavené, ale šťastné fotbalisty vzali do lázní v německém Bad Reichenhall. 

Užili si tobogán, divokou řeku a klouzačku. Večer, už zase zpátky ve školní třídě, jsme kluky 

připravili na to, že v neděli nastoupí proti absolutní špičce. I když se pak na hřišti hodně snažili, 

už na nich byla znát únava a trenér musel hodně střídat. Ani v jednom z pěti nedělních zápasů 

už se nám nepodařilo vyhrát. I tak kluci podali skvělé výkony a skončili na krásném zlatém středu 

– osmí z šestnácti fotbalových přípravek z Evropy. 

Město a SK Přibyslav reprezentovali: Lukáš Holub, Adam Kasal, Bohuslav Musil, Tomáš Krejčí, 

Šimon Mikulinec, Martin Sikora, Filip Němec, Vojtěch Kostelník, David Hájek, Luboš Daníška, 

Jan Augustin a Daniel Wasserbauer. 

Zpátky domů
Po nedělním vyhlášení výsledků jsme se ověšení medailemi vydali do školy zabalit a vyrazili zpát-

ky domů. Do postelí jsme se dostali až po půlnoci, bohatší o nové zážitky a kluci o další cenné 

zkušenosti. 

Všichni milovníci fotbalu se o nich můžou dočíst i na stránkách http://skpribyslav2000.webnode.cz/

Děkujeme všem, kdo nám pomohli změřit síly na turnaji mezinárodní úrovně. Je to Město 

Přibyslav, fi rmy ACO Industries, k.s. a Pribina, Tomáš Krejčí a manželé Daníškovi.                                        

za fandící rodiče 
Hana Mikulincová

 Momentky z víkendu v rakouském Salcburku
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Biketrial zahajuje. 
V sobotu 4.5. se jel v Brně - Kníničkách první závod letošního seriálu Mistrovství a přeboru České republiky v biketrialu. 
Trať nabízela vše, co biketrial potřebuje - kameny, betony, dřevěné prvky i „hrabačky“ v hlíně. Celého seriálu závodů se 
již tradičně účastní bráchové Marek a Adam Pochtiolovi ze Žižkova Pole, startující za oddíl Biketrial Nové Veselí.

A že se jim dařilo, dokazují výsledky. Marek startující v Přeboru České republiky v kategorii Benjamin/ 10-12 let/ 
zvítězil, Adam startující v Poháru České motocyklové federace v kategorii Beginner B /13-15 let/ obsadil 2. místo.

O týden později 11.5. se v Březové u Sokolova jel další mistrovský závod. Trať je stavěná na kamenech, fyzicky ná-
ročná a hlavně – Marek sem rád jezdí. Může zde uplatnit svoje přednosti, jakými jsou fyzička a skoky. I zde kluci váleli. 
Marek si vodil celé startovní pole a s velikým náskokem závod vyhrál, i Adam ve své kategorii zvítězil a po dvou závo-
dech jsou celkově ve vedení.

Další start čeká Marka v seriálu závodů Evropského poháru 25.5. ve slovenském Záriečie, 1.6. další mistrák v Olo-
mouci a 8.6. se pojede  závod M-ČR v Hamrech, kam oba bráchové zvou své fanoušky a spolužáky. Oba vzkazují: 
„Přijeďte se podívat. Start je v 10.hod.“

 Marek a Adam Pochtiolovi v Březové u Sokolova

J. Pochtiol

NÁBOR
TJ Sativa Keřkov pořádá nábor malých fotbalistů. 
Přihlašovat můžete děti ve věku 6 - 12 let. Od podzimní 
sezony letošního roku budou přihlášeni do soutěžního 
ročníku Okresního fotbalového svazu Havlíčkův Brod. 
Všechny děti zde s fotbalem teprve začínají, tudíž je nábor 
vhodný i pro úplné začátečníky. Hlásit se mohou též dívky. 
Veškeré zázemí je pro mladé sportovce zajištěno. 

Kontakt: zvolanek.m@seznam.cz, tel: 602 115 167.
Za TJ Sativa Keřkov Milan Zvolánek.

TJ SATIVA Keřkov – rozpis zápasů jaro 2013
Chotěboř C Keřkov B 01.06. 16:30 SO

Keřkov Havl. 
Borová B

02.06. 16:30 NE

Keřkov B Maleč 07.06. 17:30 PÁ

Věžnice B Keřkov 08.06. 16:30 SO

Keřkov Tis B 15.06. 16:30 SO

Pohled B Keřkov 22.06. 16:30 SO
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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. 6. 2013
Kuřice černé, červené, bílé /nesou bílá vejce/ stáří:12-18týd. cena:120-180,-Kč

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

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

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

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

Husy bílé  1-3týd.  140-160,-Kč

Husy landenské  1-3týd.  140-160,-Kč

Perličky  1-6týd. 90-140,-Kč

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

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

!Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky!
Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava 

tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, po-pá 8-15h! gallusextra@centrum.cz
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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
(v sobotu bude v červenci a srpnu zavřeno)

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 13.00–16.00 
Ne 9.00–11.00 13.00–16.00
tel.: 569 484 361, 569 484 257 
e-mail: ic@pribyslav.cz

k ih
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červen 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. června 2013 Uzavírka silnice na Polnou-oprava mostu Polenská ulice Mě Ú Přibyslav- 
od 1. června 2013 Přibyslavská gotická věž uzavřena – oprava věž Mě Ú Přibyslav, KZMP- 
od  1. června 2013 Burza knih – nákup až se 100% slevou Kurfürstův dům KZM Přibyslav- 
od  1. června 2013 Rozmisťování kontejnerů na bioodpad dle rozpisu Mě Ú- 
od  1. června 2013 Uzavírka komunikace pokračuje I/19-z Dobré do Přibyslavi Mě Ú Přibyslav- 
od  1. května  2013 Koně-malba, kresba poezie /výstava Kurfürstův dům KZM Přibyslav- 
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- 
1. června 2013 v 17.45 h. Bez roucha/divadlo pro předplatitele odjezd od obchodního stř. Horácké divadlo Jihlava- 
2. června 2013 v 9.00 h. Slavnost Těla a Krve Páně Farní kostel, město římskokatolická farnost- 
2. června 2013 v 10.00 h. Nohejbal - Přibyslav : Ždírec nad D. sportoviště TJ Sokol - nohejbal- 
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- 
5. června 2013 v 8.30 h. V knihovně si můžeme i hrát – Hurá léto Kurfürstův dům KVC Harmonie, KZM Přibyslav- 
6. června 2013 od 9.30 h. Pasování prvňáčků na čtenáře Kurfürstův dům KZM Přibyslav- 
7. června 2013 v 17.00 h. Taneční večer Kulturní dům ŠD a ŠK, KZM Přibyslav- 
7. června 2013 v 17.30 h.  Fotbal Keřkov B : Maleč Fotbalové hřiště Keřkov TJ Sativa Keřkov- 
9. června 2013 v 9.30 h. Dvanáctiboj – Junior – cyklistika Odpočívadlo v Ronově SZM Přibyslav- 
9. června 2013 v 9.00 h. Fotbal Ž Přibyslav : Náměšť nad Osl. Fotbalové hřiště SK Přibyslav- 
9. června 2013 v 16.30 h. Fotbal A Přibyslav : Rapotice Fotbalové hřiště SK Přibyslav- 
12. června 2013 v 9.00 h. Šikovné ručičky Domeček Tyršova ul. KVC Harmonie- 
13. června 2013 16.00 h. Koncert žáků ZUŠ Kulturní dům ZUŠ Přibyslav, KZM Přibyslav- 
5. června 2013 od 11.30 h. Veteráni – 1 000 mil Československých Bechyňovo náměstí        Veteran Car Club Praha, Mě Ú Přib.- 
15. června 2013 od 14.43 h. Letní jazzové lelkování – Houpačka Farní zahrada  - 
15. června 2013 v 15.00 h. Fotbal D Přibyslav : Ždírec nad D. Fotbalové hřiště SK Přibyslav- 
15. června 2013 v 16.30 h. Fotbal Keřkov : Tis B Fotbalové hřiště Keřkov TJ Sativa Keřkov- 
16. června 2013 v 9.00 h. Dvanáctiboj – cyklistický závod Parkoviště u ACA SZM Přibyslav- 
16. června 2013 v 10.00 h. Nohejbal  - Přibyslav : Jilem Sportoviště TJ Sokol – nohejbal- 
16. června 2013 v 16.30 h. Fotbal B Přibyslav : Ždírec B Fotbalové hřiště SK Přibyslav- 
19. června 2013 v 9.00 h. Cvičit je zábava Domeček Tyršova ul. KVC Harmonie- 
od 21. června 2013 Ukončení školního roku 2012/2013 Základní škola ZŠ Přibyslav- 
23. června 2013 ve 14.00 h. Dětské odpoledne Farní zahrada Římskokat. farnost Přibyslav- 
24. června 2013 Začátek letních prázdnin Základní škola ZŠ Přibyslav- 
od 26. června 2013 od 12.00 h. Dopravní omezení dle oznámení města Bechyňovo náměstí Mě Ú Přibyslav- 
27. června 2013 v 16.00 h. Výstava mladých sklářů – vernisáž Kurfürstův dům KZM Přibyslav- 
27. června 2013 v 16.00 h. Výstava akademik S. Bechyně Kurfürstův dům KZM Přibyslav - 
29. června 2013 od 13.00 h. Výstava drobného zvířectva Chovatelský areál ZO ČSCH Přibyslav- 
30. června 2013 od 8.00 h. Výstava drobného zvířectva Chovatelský areál ZO ČSCH Přibyslav- 
od   1. července 2013 Každou sobotu knihovna uzavřena Kurfürstův dům KZM Přibyslav- 
1. července 2013 v 10.00 Ukončení dopravního omezení Bechyňovo náměstí Mě Ú Přibyslav- 
2. července 2013 v 19.00 h. Zahájení kondičního plavání Městské koupaliště SPCCH ČR ZO, SZM Přibyslav- 


