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Zprávy starosty města
ACO je v Přibyslavi již 20 let
Dne 25. května 2013 jsme oslavili 20. výročí činnosti fi rmy ACO v Přibyslavi. 

Z původních 65 zaměstnanců má tato prosperující fi rma dnes 550 pracovníků. 

Je největším zaměstnavatelem v Přibyslavi. Pana Hanse Julia Ahlmanna s dalšími 

členy rodiny a s nejvyššími představiteli fi rmy jsme dopoledne přijali na radnici. Po 

přátelském setkání se přítomní zapsali do pamětní knihy. Odpoledne pokračovala 

oslava v areálu fi rmy za hojné účasti zaměstnanců, návštěvníků i představitelů ve-

řejné správy. Večer na zámku proběhlo velmi příjemné setkání. Za sebe i za město 

Přibyslav přeji fi rmě ACO co nejlepší budoucnost. Vážíme si její práce a činnosti 

v našem městě. Také si uvědomujeme, že spolu s ní jméno města Přibyslav nepří-

mo proniká do povědomí všude tam, kde fi rma ACO působí, tj. téměř do celého 

světa.

Ocenění skautek
Na tiskové konferenci dne 5. června jsme představili činnost 2. oddílu vodních 

skautů a skautek Ledňáčci ze skautského střediska Goliath Přibyslav. Za dopro-

vodu vedoucích paní Renaty Tvrdíkové, Stanislavy Šmídové, Martiny Augustinové, 

Heleny Hrnčířové a Bohuslava Losenického jsme mohli před novináři pochválit 

děvčata: Veroniku Trdou, Šárku Vrbickou, Ladu Staňkovou, Kateřinu Šmídovou, 

Leontinu a Terezu Tvrdíkovou. Všechna děvčata byla oceněna za dlouholetou akti-

vitu v akcích pro veřejnost, např. Vodní skopičiny, Konferenci posázavských vodní-

ků, lodičkování na Ostrůvku v Poříčí i za práci v oddílu. Děkuji všem jmenovaným 

děvčatům. Vedoucích a všech dospělých, kteří se věnují práci s dětmi a s mládeží 

si vážím, a přeji do náročné práce také hodně pohody.

Návštěva v Mook en Middelaar
Ve dnech 6. – 9. června se uskutečnila návštěva představitelů města Přibyslav a čle-

nů komise zahraniční v našem spřáteleném městě. Tam jsme zvolili jízdu severní 

cestou přes Chemnitz, Essen a cestou zpět jsme jeli přes Frankfurt, Norimberk. 

V řízení OCTAVIE a FABIE jsme se střídali. Jediným defektem byla propíchnutá 

pneumatika, kterou nám hasiči z Mooku rychle opravili. Tradiční bylo setkání na 

radnici. Další bohatý program zahrnoval návštěvu města Venlo, vodoprávního 

úřadu, návštěvu nové budovy Brede School Molenhoek, návštěvu hasičské zbroj-

nice a centra místního hospodářství v Mooku a prohlídku nového multimediální-

ho domu v Middelaaru. Závodit na motokárách si vyzkoušeli jen někteří členové 

delegace. Zbyl čas i na privátní návštěvu u zahrádkářů. Obě nové budovy jsou 

velmi vhodně vyprojektované a vystavěné, aby dobře sloužily pro mnohostrannou 

činnost. V hasičské technice jsme přátele malinko předběhli. V komunální technice 

zase zaostáváme. Každý večer jsme se setkávali, společně hodnotili a plánova-

li spolupráci. Nový starosta pan Willem Gradisen potvrdil za sebe, za radu i za 

nadaci další pokračování družby. Město Přibyslav na setkání reprezentovali tito 

zastupitelé: starosta a místostarosta města, Jan Thomayer, Ladislav Hladík ml. 

Za zahraniční komisi Josef Moštěk, Jindřich Macek, Karel Řezníček a Josef Sobotka. 

V příštím roce v září přivítáme holandské přátele v Přibyslavi a společně oslavíme 

20 let trvání spolupráce. Děkuji všem členům delegace za vzorné reprezentování 

a děkuji zároveň všem, kteří přátelstvím s Mook en Middelaar opravdu žijete a sta-

ráte se o jeho pokračování.

Poděkování řediteli Základní školy Přibyslav
Dne 31. července letošního roku končí ve funkci ředitel Mgr. Luděk Ježek. 

Panu řediteli děkuji jménem svým i jménem města Přibyslav za bezproblémové 

a dobré vedení základní školy po celé šestileté funkční období. Pan ředitel předává 

školu konsolidovanou a stabilizovanou. V tom spatřuji výrazný posun. Děkuji mu 

i za přístup k rekonstrukci a dostavbě školy, která i díky němu úspěšně pokračuje. 

Panu Luďku Ježkovi přeji úspěch v činnosti pedagogické, v dalších funkcích, které 

ho v životě čekají a v osobním životě.

Investice
Rekonstrukce a dostavba ZŠ Přibyslav: nová budova je před dokončením, nová 

tělocvična je v hrubé stavbě, suterén staré budovy (C), včetně kotelny je v před-

poslední fázi rekonstrukce, nová učebna výtvarné výchovy je téměř dokončena, je 

zbourán KORD a buduje se jeden ze spojovacích koridorů.

Historický most v Ronově nad Sázavou: je zaklenutý střední oblouk a začalo se 

pracovat na pravém oblouku.

Věž: z důvodu hnízdění rorýsů obecných se začátek prací posunuje na měsíc 

červenec. Zde si dovolím vytknout anonymu, že ochránci přírody se neskrývají za 

anonymitu. Děkovat tak není komu.

Všem čtenářům Přibyslavského občasníku přeji krásné léto.
Mgr. Jan Štefáček, starosta

Jsou pozemkové úpravy ještě prioritou?
V těchto dnech probíhá dokončování stavby protipovodňového příkopu v katast-

rálním území Dolní Jablonná. Spolu s ním je dokončována i cesta, která se vyhýbá 

komplexu zemědělských budov ZD Olešenka a pokračuje směrem na Brzkov. Zde 

by měla pokračovat cestou do Brzkova, kterou jako výstup z komplexních pozem-

kových úprav chce realizovat obec Brzkov. 

Osud dalších opatření
Město Přibyslav připravilo projektovou dokumentaci na další opatření, kterými jsou 

cesty směrem na osadu Dvorek, cesta okolo Dvořáků v Dolní Jablonné a některé dal-

ší, které mají zajistit nejen zpřístupnění pozemků, ale i protierozní funkci. Společně 

se Státním pozemkovým úřadem byla podána žádost o dotaci a tyto projekty byly 

úspěšné ve 14. kole výzvy Programu rozvoje venkova a podle pravidel Státního země-

dělského intervenčního fondu mají být realizovány do června roku 2014.  

Bohužel, díky administrativním komplikacím, které vznikly po sloučení Pozem-

kového fondu ČR a pozemkových úřadů, nebylo možné, aby regionální pracoviště 

zadala výběrová řízení na stavbu těchto cest. Tak se jejich výstavba ocitla v ohrože-

ní. Jelikož se k nám dostaly zprávy, že jsou pravidla pro zadávání veřejných zakázek 

v těchto dnech schválena, věřím, že se stavby dotáhnou do zdárného konce.

Budoucnost pozemkových úprav
Tyto problémy zapříčinily i odsunutí pozemkových úprav v katastrálním území 

obce Hřiště, které taktéž trpí přívaly po intenzivních srážkách a kde měly být za-

hájeny v jarních měsících.

Otázkou zůstává, zda jsou pozemkové úpravy na Vysočině stále prioritou! 

Musím napsat, že pro obce rozhodně ano, neboť mohou pomoci znovu rozčlenit 

krajinu a vyrovnat majetkové vztahy. Troufám si říci, že tomu tak je i pro obyvatele 

obcí a pro drobné hospodáře. 

Po sloučení Pozemkového fondu ČR a pozemkového úřadu na Vysočině se zdá, 

že v úřadě zůstávají spíše úředníci bývalého Pozemkového fondu ČR, jehož agen-

da souvisela se správou a privatizací zemědělských pozemků a měla být s ubýva-

jícím majetkem utlumována a odborníci na pozemkové úpravy jsou propouštěni. 

Což není dobrá zpráva, neboť problematika (komplexních) pozemkových úprav 

vyžaduje lidi se zkušenostmi nejen z kanceláře, ale především z terénu. Věřím pro-

to, že vedení nového Státního pozemkového úřadu bude nadále dohlížet na to, 

aby byly pozemkové úpravy prioritou všech regionálních pracovišť.
Martin Kamarád, místostarosta města

BEZDRÁTOVÝ OBECNÍ ROZHLAS V PŘIBYSLAVI
V rámci akce „Realizace protipovodňových opatření 
v městě Přibyslav“, na kterou má město Přibyslav 

přislíbenu dotaci až do výše 85 % nákladů, bude mimo 

aktualizace a digitalizace povodňového plánu provedena 

také dodávka a instalace varovného a vyrozumívacího 

systému, srážkoměrných stanic a hlásných profi lů. 

Předmětem plnění této části je také instalace nového 

bezdrátového rozhlasu, která by měla být započata ještě 

v letošním roce (po provedení výběrového řízení na 

dodavatele). Z tohoto důvodu již nebudou zprovozněny 

tři nefunkční hlásiče stávajícího bezdrátového obecního rozhlasu, které byly 

odvezeny k výměně. Ta by si vyžádala náklady ve výši cca 25–30 tis. Kč. Jedná se 

o hlásiče v Uhrách, v České Jablonné a v Přibyslavi v ulici Prokopova. 

Ing. Josef Moštěk, tajemník MÚ Přibyslav
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Z Městského úřadu Přibyslav
Odbor správy a údržby 
Činnost odboru správy a údržby je v červnu spojena pře-
devším s údržbou a čistotou města. Provádí se sekání ve-
řejných ploch, stříkání dlažby a chodníků proti plevelům, 
čištění vpustí na místních komunikacích a další drobné 
úpravy veřejných prostranství. Velký podíl na úklidu a čis-
totě města mají pracovníci vykonávající u města Přibyslav 
veřejně prospěšné práce. Pracovníci našeho odboru pro-
vedli oplocení kolem studní v lokalitě U Barevny, opravili 
část poničených chodníků na náměstí, schody za budovou 
radnice a omítku uvnitř budovy radnice a fasádu v zadní 
části - kolem garáže. V současné době probíhají zednické 
práce na opravě obvodové zdi domu č. p. 40 na Bechyňově 
náměstí. Odstranili jsme poruchy veřejného osvětlení na 
ulici Nerudova a Hesovská. Jak už bylo zmíněno v minulém 
čísle občasníku, společnost ČEZ, a. s. provádí zemní kabe-
lové vedení NN v ulici Na Vyhlídce, Filipova a v části ulice 
Hesovská. V souběhu s touto akcí město realizuje pokládku 
kabelů veřejného osvětlení a kabelové televize. Práce mají 
být dokončeny nejpozději k datu 25. 8. 2013. Pokračují prá-
ce na rekonstrukci povrchu chodníku v ulici Jana Otty. 

Na základě vyhlášeného výběrového řízení na opravu 
komunikací v obci Keřkov, Poříčí a Česká Jablonná byla vy-
brána fi rma M – SILNICE, Havlíčkův Brod. Práce budou za-
počaty od měsíce července. Dále proběhlo výběrové řízení 
na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci by-
tových domů na ulici Příkopy č. p. 485 a 486. Byla vybrána 
nabídka Ing. Miloslava Berana, Humpolec. Z důvodu malé 
účasti na vyhlášeném výběrovém řízení na zhotovení pódia 
do kulturního domu v obci Utín bylo vyhlášeno nové výbě-
rové řízení. Na základě ohlášené investice v obci Dolní Jab-
lonná v druhé polovině roku ze strany společnosti ČEZ, a.s. 
bylo vyhlášeno výběrové řízení na realizaci veřejného osvět-
lení v této obci. Po dohodě se společností ČEZ bude město 
realizovat souběžně pokládku veřejného osvětlení. V době 
vzniku tohoto příspěvku není znám výsledek výběrového 
řízení. V celém městě byly obnoveny nástřiky parkovacích 
stání a označení míst pro stánky na pouť. Samozřejmě, jako 
každý rok touto dobou, jsou prováděny práce související 
s přibyslavskou poutí, jako přesun květináčů, rozvoz odpad-
kových košů a kontejnerů, následně ranní sobotní, nedělní 
a pondělní úklid města. 

V oblasti bytového hospodářství – bylo ukončeno vy-
hlášení záměru pronájmu bytu v domě č. p. 17, Ronov 
nad Sázavou. Následně bude provedeno zhodnocení 
přijatých žádostí. V tomto měsíci proběhla výmalba spo-
lečných prostor bytového domu č. p. 485 v ulici Příkopy. 
V budově „Špitálu“ proběhl „generální“ úklid celé budo-
vy, včetně vypletí zeleně v jejím okolí. V horním patře byla 
řešena oprava těsnění oken. Na budově radnice byl řešen 
podobný problém - zatékání střešním oknem. 

Ing. Ludmila Benešová, vedoucí OSU

Odbor životního prostředí 
Zaplevelení pozemků. Odbor životního prostředí znovu 
upozorňuje, že je povinností každého vlastníka pozemku 
mimo jiné o tento pozemek pečovat tak, aby nedocháze-
lo k šíření plevelných nebo invazivních rostlin. Za nedo-
držování této podmínky, stanovené zákonem o rostlino-
lékařské péči, je možné ukládat sankční opatření.

Palivové dřevo. V současné době probíhá na více 
lokalitách Přibyslavi a místních částech údržba stromů. 
Pokud mají občané zájem o palivové dřevo, je možné 
kontaktovat pana J. Hamerníka, mobil 724 992 142.

Kontejner na uložení šatstva, bot a hraček. U haly 
byl umístěn kontejner Diakonie Broumov na odkládání 
nepotřebných oděvů, hraček, bot a dalších věcí. Tento 
kontejner se osvědčil a občané do něj odkládají stále více 
věcí, které se dají využít na charitativní účely. Děkujeme. 
Prosíme ovšem občany, zda by mohli tyto věci odkládat 
v zavázaných igelitových pytlích či taškách. Děkujeme za 
pochopení.

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

Den Místo 
přistavení 
(ulice)

Den Místo 
přistavení 
(ulice)

Den Místo 
přistavení 
(ulice)

Pondělí 
8.07.

gen. Luži Pondělí 
15.07.

Tržiště Pondělí 
22.07.

Cihlářská

Úterý 
9.07.

Bezručova Úterý 
16.07.

Jiráskova Úterý 
23.07.

Česká

Středa 
10.07.

Hesovská Středa 
17.07.

Vyšehrad Středa 
24.07.

Nerudova

Čtvrtek 
11.07.

Pecháčkova Čtvrtek 
18.07.

Příkopy Čtvrtek 
25.07.

Niklfeldova

Pátek 
12.07.

Žižkova Pátek 
19.07.

Na Vyhlídce Pátek 
26. 07.

U 
Koupaliště

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

Poříčí 29. 6. – 30. 6.
Zahrádky u ACA 1. 7. – 2. 7.
Zahrádky u letiště 3. 7. – 4. 7.
Utín 5. 7. – 7. 7.
Dolní Jablonná 26.7. – 28.7.
Česká Jablonná 29.7. – 30.7.
Keřkov 31.7. – 1.8.
Utín 2.8. – 4. 8.

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

Mgr. Ludmila Řezníčková, vedoucí OŽP

Hospodářsko-správní odbor
Hospodaření města Přibyslav
Rozpočtové příjmy města jsou ke dni 31. 5 2013 po roz-
počtovém opatření č. 3 ve výši Kč 86.779.601 a výdaje 
Kč 107.113.543.

V následující tabulce je uvedeno plnění rozpočtu měs-
ta k 31. 5. 2013:

(v Kč) Rozpočet po 
změnách

Výsledek % plnění

od počátku 
roku

PŘÍJMY 86 779 601 36 162 743 41,7

1. daňové 60 332 410 29 241 653 48,5

2. nedaňové 1 811 684 1 315 184 72,6

3. kapitálové 3 567 382 1 558 829 43,7

4. přijaté 
dotace

21 068 125 4 047 076 19,2

VÝDAJE 107 113 543 29 335 204 27,4

1. běžné 49 224 540 18 962 954 38,5

2. kapitálové 57 889 002 10 372 250 17,9

Ing. Zdeňka Teclová, vedoucí OHS

Odbor výstavby
Geoportál digitální mapy veřejné správy (DMVS) 
Kraje Vysočina 
Nový Geoportál DMVS vznikl v rámci projektu tzv. 
Digitální mapy veřejné správy a zjednodušuje informační 
servis pro všechny, kteří potřebují a využívají ke své práci 
mapové podklady. Geoportál DMVS poskytuje uživate-
lům na jednom místě výběr ze široké nabídky podklado-
vých a tematických map. K dispozici jsou zejména mapy 
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK), 

které obsahují letecké snímky (ortofoto), několik typů 
základních map a mapy správního členění. Zájemce si 
může vybírat také z tematických map, například z map 
územního plánování, životního prostředí, dopravy, kul-
tury, památkově chráněných území nebo optických sítí. 
Součástí mapových podkladů je také účelová katastrál-
ní mapa. Geoportál Kraje Vysočina lze využívat již nyní, 
stačí se zaregistrovat. Návod na registraci najdou zá-
jemci na webových stránkách Kraje Vysočina v sekci GIS 
a mapy v nabídce Geoportál DMVS. Po přihlášení může 
každý využít praktický internetový obchod s daty. Geo-
portál Kraje Vysočina je k dispozici na: http://geoportal.
kr-vysocina.cz, data jsou zdarma.

Prodloužení termínu uzavírky silnice směrem do 
Dobré. Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopra-
vy a silničního hospodářství povolil právnické osobě 
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 
602 00 Brno prodloužení úplné uzavírky silnice první 
třídy I/19 v délce cca 400 m z důvodu sanace svahu,a to 
v termínu od 2. 7. 2013 do 31. 7. 2013.

Miloš Šimek, vedoucí OV

Pečovatelská služba Přibyslav
V červnu se počet uživatelů pečovatelské služby vyšplhal 
na hranici 118 lidí.

Protože drtivá většina uživatelů Pečovatelské služby 
Přibyslav jsou senioři, byl pro ně červen, s ohledem 
na jejich fyzické zdraví, asi nejnáročnějším měsícem 
letošního roku. Vše způsobily velké výkyvy počasí, kdy 
začátkem měsíce bylo chladno, deštivo a v jeho druhé 
polovině nastoupily tropické teploty.

Během celého června jsme, i přes nepřízeň počasí, 
nezažili žádnou nouzovou situaci. Provoz byl plynule 
zajištěn bez větších potíží po celý měsíc.

Jelikož k nám dorazilo léto, rád bych na vás – především 
starší spoluobčany - touto cestou apeloval, abyste dbali 
na dodržování pitného režimu! 

Příjem tekutin je důležitý v každém věku, zejména pak 
ve stáří, kdy tělo zaznamenává značný přirozený úbytek 
tekutin. V seniorském věku je organismus na změny 
mnohem citlivější, k dehydrataci dochází poměrně snadno 
a rychle. Příjem tekutin závisí na věku, životním stylu, 
prostředí a aktuálním zdravotním stavu. Vnímání potřeby 
pít mohou ovlivňovat některé léky a také skutečnost, že 
starý člověk má nejen oslabený pocit žízně, ale často 
i poruchy regulace tekutin (např. nadměrné pocení). 

Mezi často doporučované nápoje, které jsou vhodné 
pro seniory, řadíme snad všechny typy neslazených 
čajů, zeleninové šťávy a především vodu. Optimální je 
nápoje střídat a nezaměřovat se pouze na jeden druh. 
V dnešní době není problém si vybrat, protože trh nabízí 
škálu balených vod, čajů ovocných, černých, bylinných, 
rozličných nápojů a minerálek. Nejen v zimním období, 
kdy se zdržujeme v přetopených bytech, ale hlavně 
v  letních měsících by mělo být pro seniory pravidlem 
nosit s sebou nějaký nápoj a předcházet tak komplikacím 
způsobeným nedostatečným příjmem tekutin.

Závěrem vám přeji hezké prožití léta a s ním spojených 
prázdnin a dovolených.

Provozní doba Pečovatelské služby Přibyslav
V PRACOVNÍCH DNECH:  
6.30–19.00 hodin
SOBOTA V ZIMNÍM OBDOBÍ:
dopoledne odpoledne
8.00–10.00 hod. 16.30–18.00 hod.                  
SOBOTA V LETNÍM OBDOBÍ:
dopoledne odpoledne   
8.00–10.00 hod. 17.30–19.00 hod. 
NEDĚLE A SVÁTEK V ZIMNÍM OBDOBÍ:
dopoledne odpoledne          
         – 16.30–18.00 hod. 
NEDĚLE A SVÁTEK V LETNÍM OBDOBÍ:
dopoledne odpoledne          
         – 17.30–19.00 hod. 
tel.: 569 482 128 x mob.: 725 102 511
(POUZE V PRACOVNÍ DOBĚ)

Bc. Karel Březina
vedoucí PS
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Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 29. 5. 2013F O T O R U B R I K A:
Nejen rekonstrukce 
v Přibyslavi

Mgr. Jan Štefáček, starosta Martin Kamarád, místostarosta

127/2013 RM Rada města Přibyslav přijímá rezignaci Mgr. Marie Machynkové - Pokorné na členství a šéfredaktor-
ství v Redakční radě Přibyslavského čtvrtletníku a děkuje jí za její práci v redakční radě.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 06/2013
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Komise

128/2013 RM Rada města Přibyslav jmenuje členem Redakční rady Přibyslavského čtvrtletníku Ing. Pavla Jajtnera, 
Nerudova 652, 582 22 Přibyslav.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 06/2013
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

129/2013 RM Rada města Přibyslav jmenuje šéfredaktorem Redakční rady Přibyslavského čtvrtletníku pana 
Michaela Omese, Bechyňovo náměstí 60, 582 22 Přibyslav.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 06/2013
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

130/2013 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vyhlásit výběrové řízení na zhotovení pódia v kulturním domě 
v Utíně.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 06/2013
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Výběrové 
řízení

131/2013 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vyhlásit výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace 
na „Rekonstrukci bytových domů v ulici Příkopy 485, 486 v Přibyslavi“.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 06/2013
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

132/2013 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat na základě výběrového řízení jako zhotovitele projektové 
dokumentace „Realizační projekt montované haly odpadového hospodářství - Ronov nad Sázavou“ 
Ing. Petra Kantoříka, Sušice 112, 571 01 Moravská Třebová, IČ 01192889. Cena díla je 66.500 Kč 
včetně DPH. 
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 08/2013
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

133/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene k tíži pozemků ve vlastnictví 
města Přibyslav parc. č. 179/14 a 179/15 v k. ú. Přibyslav mezi městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a VČP Net, s. r. o., Pražská třída 485, 500 04 Hradec 
Králové, IČ 27495949 a panem Jaromírem Čejkou a slečnou Lucií Stránskou, oba bytem Pelikáno-
va 817, 582 22 Přibyslav.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 06/2013
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Smlouva

134/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene k tíži pozemku ve vlastnictví 
Hasičské vzájemné pojišťovny parc. č. 984/4 v k. ú. Přibyslav mezi Hasičskou vzájemnou pojišťov-
nou, a. s., Římská 2135/45, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČ 46973451 a VČP Net, s. r. o., Pražská 
třída 485, 500 04 Hradec Králové, IČ 27495949 a městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav, IČ 00268097.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 06/2013
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

135/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu nájemní s městysem Krucemburk, Náměstí Jana Zrzavého 
13, 582 66 Krucemburk, IČ 267716 na pronájem budovy č. e. 51 v k. ú. Staré Ransko a v obci 
Krucemburk, postavené na pozemku parc. č. st. 268 v k. ú. Staré Ransko a v obci Krucemburk, 
a to ve výši majetkového podílu města Přibyslav 88/710 na dobu určitou, a to 20 let od 1. 7. 2013. 
Výše nájemného je stanovena na 1 Kč na 1 vlastnický podíl a rok.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 06/2013
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Pronájem

136/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1647/1 o výměře 5 m2 v k. ú. 
Přibyslav paní Jitce Jadrné, Přibyslav, Utín 23. Cena pronájmu je 1 Kč/m2/den. Nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu určitou, a to od 1. 6. 2013 do 30. 9. 2013.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 05/2013
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

137/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o výpůjčce pozemku parc. č. 9/2 (včetně plechové ocelo-
kolny) v k. ú. Přibyslav (areál bývalých sběrných surovin) občanskému sdružení ŠATLAVA MUSIC, 
Rašínova 525, 582 22 Přibyslav, IČ 22886877 v období od 29. 5. 2013 do 9. 6. 2013 za účelem 
uspořádání hudebního festivalu Šatlavafest 2013.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 05/2013
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

138/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu pozemků parc. č. 122/3 o výměře 5915 m2 
a parc. č. 122/7 o výměře 6596 m2 v k. ú. Hřiště a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední desce 
po dobu 15 dnů.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 06/2013
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Záměr

139/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje provozní řád budovy Starý špitál, Vyšehrad 271, 582 22 Přibyslav.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 05/2013
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Obecní 
legislativa

140/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje program 24. veřejného zasedání Zastupitelstva města Přibyslav 
dne 19. 6. 2013.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 19. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Akce společnosti ČEZ, a.s.

 V ulici Filipova

 Oprava schodů za radnicí

 Vyčištění hřbitova
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Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne 19. 6. 2013 F O T O R U B R I K A:
Červnová zastavení

Mgr. Jan Štefáček, starosta Martin Kamarád, místostarosta

38/2013 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravený program veřejného zasedání dne 19. 6. 2013.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

Zahájení

39/2013 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí směnné a smlouvu kupní mezi měs-
tem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a Zemědělským družstvem Bystřina 
se sídlem v Olešence, Olešenka 18, 582 22 Přibyslav. Předmětem budoucí smlouvy jsou nemovitosti 
parc. č. 2174 a 2353 v k. ú. Dolní Jablonná.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 12/2013
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Smlouva

40/2013 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace č. FV00305.0025 
uzavřené mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a Krajem Vysočina, 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ 70890749.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 06/2013
Usnesení bylo přijato 12 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

41/2013 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při 
realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní č. 1513000162/2013/154116/047 pro 5 RD 
v místní části Dobrá – Keřkov se společností VČP Net, s. r. o., Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové, 
IČ 27495949.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 06/2013
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

42/2013 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě 
o zřízení předkupního práva na pozemek parc. č. 334/25 o výměře 1029 m2, oddělený geometrickým 
plánem č. 1483-70/2012 z pozemku parc. č. 334/1 v k. ú. Přibyslav mezi městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a paní Evou Špačkovou, Hesovská 158, 582 22 Přibyslav za kupní 
cenu 725.445 Kč. Pokud příslušná smlouva nebude uzavřena do dvou měsíců od 19. 6. 2013 má město 
Přibyslav právo od jejího uzavření odstoupit, čímž toto usnesení pozbývá platnosti.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 19. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Prodej

43/2013 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě 
o zřízení předkupního práva na pozemek parc. č. 334/26 o výměře 811 m2, oddělený geometrickým 
plánem č. 1483-70/2012 z pozemku parc. č. 334/1 v k. ú. Přibyslav mezi městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a manželi Petrem a Radkou Mošťkovými, Tržiště 432, 582 22 Při-
byslav za kupní cenu 470.380 Kč. Pokud příslušná smlouva nebude uzavřena do dvou měsíců od 19. 6. 
2013 má město Přibyslav právo od jejího uzavření odstoupit, čímž toto usnesení pozbývá platnosti.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 19. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

44/2013 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě 
o zřízení předkupního práva na pozemek parc. č. 334/27 o výměře 872 m2, oddělený geometrickým 
plánem č. 1483-70/2012 z pozemku parc. č. 334/1 v k. ú. Přibyslav mezi městem Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a panem Petrem Veselým, Luční 296, 582 23 Havlíčkova Borová 
a slečnou Janou Strnadovou, Polní 334, 582 23 Havlíčkova Borová za kupní cenu 483.088 Kč. Pokud 
příslušná smlouva nebude uzavřena do dvou měsíců od 19. 6. 2013 má město Přibyslav právo od jejího 
uzavření odstoupit, čímž toto usnesení pozbývá platnosti.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 19. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

45/2013 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě 
o zřízení předkupního práva na pozemek parc. č. 334/29 o výměře 752 m2, oddělený geometrickým 
plánem č. 1483-70/2012 z pozemku parc. č. 334/1 v k. ú. Přibyslav mezi městem Přibyslav, Bechyňovo ná-
městí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a manželi Zdeňkem a JUDr. Kateřinou Kerbrovými, Nerudova 664, 
582 22 Přibyslav za kupní cenu 527.904 Kč. Pokud příslušná smlouva nebude uzavřena do dvou měsíců od 
19. 6. 2013 má město Přibyslav právo od jejího uzavření odstoupit, čímž toto usnesení pozbývá platnosti.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 19. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

46/2013 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav vyhlašuje městskou soutěž na prodej stavební parcely č. 334/28, oddělené 
geometrickým plánem č. 1483-70/2012 z pozemku parc. č. 334/1 v k. ú. Přibyslav za účelem výstavby 
rodinného domu v lokalitě Hesovská.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 10/2013
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

47/2013 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 pozem-
ky parc. č. 552/17 o výměře 907 m2, parc. č. 552/18 o výměře 84 m2 a parc. č. 552/19 o výměře 45 m2, 
oddělené geometrickým plánem č. 151-94/2011 z pozemku parc. č. 552/1 v k. ú. Česká Jablonná.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 12/2013
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Darování

48/2013 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 1796/2 o výměře cca 30 m2 
a části pozemku parc. č. 1796/12 o výměře cca 6 m2 v k. ú. Přibyslav a rozhoduje záměr obce vyvěsit na 
úřední desce po dobu 15 dnů.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 08/2013
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

Záměr

49/2013 ZM Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravené rozpočtové opatření č. 4/2013 k rozpočtu města 
Přibyslav na rok 2013.
Příloha: Upravené rozpočtové opatření č. 4/2013.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 06/2013
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Rozpočet 
města

 Oslavy 20 let Aco v Přibyslavi

 Zpevňování svahu silnice v Dobré

 Z pasování prvňáčků na čtenáře

 Rekonstrukce základní školy
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Závěr školního roku 
v mateřské škole
V průběhu jarních měsíců bylo v prostorách 
Mateřské školy v Přibyslavi opět živo. Na úspěšné ve-
likonoční dílny navázala keramická dílna ve třídě 
Sluníčka, kde si mohli rodiče spolu s dětmi vyrobit 
zajímavé a praktické dárky z keramické hlíny. První 
květnové dny byly ve všech odděleních ve znamení 
besídek pro maminky k jejich svátku. Paní učitelky 
připravily s dětmi pásma písní, říkanek a tanců, která 
potěšila všechny maminky. Pro jejich děti to zase byla 
příležitost ukázat, co nového se naučily. Poděková-
ním maminkám za jejich péči a lásku jim byla dětmi 
vlastnoručně vyrobená přání a drobné dárky.

Další tradiční akcí bylo dětmi oblíbené a netrpělivě 
očekávané spaní předškoláků  v MŠ, během páteč-
ního odpoledne a večera zažili naši „skoro“ školáci 
mnoho příjemných zážitků. Pestrý program si pro 
ně na školní zahradě připravila skupina šikovných 
vodních skautů z místního oddílu Ledňáčci, za což 
jim a jejich vedoucím patří velký dík. Celou akci spaní 
v MŠ završila krátká a nepříliš drastická stezka odva-
hy po setmělých chodbách školky. A pak už stačila 
pohádka na dobrou noc a druhý den ráno si už pro 
děti přišli jejich rodiče.

Svůj svátek oslavili naši svěřenci spolu se svými 
učitelkami veselým programem, který pro všechna 
oddělení připravily maminky zapojené v Radě rodi-
čů. Kvůli nepřízni počasí se celá akce musela přesu-
nout do vnitřních prostor MŠ, ale přesto si ji všichni 
zúčastnění náležitě užili. Nejvíce se líbila taneční vy-
stoupení některých oddělení MŠ, dále hudební část 
vedená panem učitelem P. Linkou a jeho žákyněmi 
a také velmi nápadité a strhující divadlo pro děti. Po 
splnění všech úkolů na jednotlivých stanovištích byly 
děti odměněny sladkým balíčkem.

Podvečer 7. června patřil každoroční akci nazva-
né Taneční večer, která se uskutečnila v Kulturním 
domě v Přibyslavi. Naši předškoláci – Hříbci a Motýl-
ci a také mladší děti z oddělení Sluníčka zde vystou-
pily se svými kratšími tanečky, které měly u publika 
kladný ohlas.

Další pravidelnou a slavnostní událostí bylo louče-
ní s našimi předškoláky v prostorách přibyslavského 
zámku. Ve spolupráci SPOZ, školní družiny a žáků 
9. tříd ZŠ byly našim nejstarším dětem předány po-
myslné keramické klíče od školy a všichni přítomní 
jim popřáli v první třídě hodně úspěchů, kamarádů 
a jen samé jedničky.

A co nás ještě čeká do začátku prázdnin? Dozvíme 
se něco o základech zdravovědy v programu připra-
veném žáky 8. a 9. tříd základní školy pod vedením 
paní Ilony Loužecké, projdeme si pohádkový les 
na téma Cirkus v okolí ZŠ. Podnikneme poslední 
výlety po okolí i do vzdálenějších míst (např. ZOO 
Jihlava, Perníková chaloupka v Rábech u Pardubic 
nebo Vagón u Polničky) a naši předškoláci dostanou 
svoje první „mokré“ vysvědčení po absolvování pla-
veckého výcviku v Relaxačním centru ve Žďáru nad 
Sázavou.

Závěrem bychom chtěly za všechny zaměstnance 
MŠ popřát všem rodičům a dětem hezké prázdniny a 
dovolenou, hodně nezapomenutelných zážitků a tě-
šíme se v září na shledání jak s nynějšími staršími, tak 
s novými malými „školkáčky“, kteří si teprve budou 
zvykat na svoje paní učitelky, kamarády a vůbec vše 
nové, co je bude dalších několik let obklopovat.

Mgr. Jitka Nováková, Mgr. Jana Tušlová, 
učitelky MŠ

      

 Svačinka v mateřské školce

Celkový počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku (bez žáků VG): 35
počet střední škola obor sídlo SŠ okres
1 Gymnázium gymnázium Havlíčkův Brod HB

1 Biskupské gymnázium gymnázium Žďár nad Sázavou ZR

2 Gymnázium VG Havlíčkův Brod HB

1 Gymnázium VG Žďár nad Sázavou ZR

VII.   1 Gymnázium VG Praha PHA

1 Obchodní akad. a hotel.šk. ekonomické lyceum Havlíčkův Brod HB

1 Obchodní akad. a hotel.šk. obchodní akademie Havlíčkův Brod HB

1 Obchodní akad. a hotel.šk. hotelnictví a cestovní ruch Havlíčkův Brod HB

1 Obchodní akad. a hotel.šk. hotelnictví Havlíčkův Brod HB

1 Střední šk. zdravotnická zdravotnické lyceum Havlíčkův Brod HB

2 VOŠ a SPŠ strojírenství Žďár nad Sázavou ZR

2 VOŠ a SPŠ elektrotechnika Žďár nad Sázavou ZR

1 SŠ obchodu a služeb kadeřník Žďár nad Sázavou ZR

1 SŠ obchodu a služeb kosmetické služby Žďár nad Sázavou ZR

2  Stř. odborná škola Farmeko laboratorní asistent Jihlava JI

1 Střední průmyslová škola informační technologie Jihlava JI

1 Trivis - SŠ veřejnoprávní bezpečnostně právní činnost Jihlava JI

1 SŠ automobilní autoelektrikář Jihlava JI

1 SŠ stavební stavebnictví Jihlava JI

1 SŠ technická mechanik a seřizovač Jihlava JI

1 SŠ technická obráběč kovů Jihlava JI

1 Střed. odbor. uč. technické mechanik strojů a zařízení Chotěboř HB

1 Akademie - SŠUP průmyslový design Světlá nad Sázavou HB

1 Akademie - SŠUP zlatník a klenotník Světlá nad Sázavou HB

1 Stř. odborná škola opravář lesních strojů Nové Město ZR

1 SŠ informat. a cest .ruchu informační technologie Humpolec PE

1 Česká zemědělská akad. mechanizace a služby Humpolec PE

1 SŠ informat. a cest. ruchu informační technologie Humpolec PE

1 SŠ lesnická lesnictví Šluknov Děčín

2 SŠ obchodu a služeb SČMSD kosmetické služby Žďár nad Sázavou ZR

1 SŠ obchodu a služeb SČMSD kadeřník Žďár nad Sázavou ZR

1 VOŠ a SŠ veterinární veterinářství Třebíč Třebíč

1 SŠ veterinární veterinářství České Budějovice ČB

1 SŠ automobilní mechanik a opravář motor. voz. Brno Brno

Přehled přijatých žáků na střední školy (i SOU) do prvního ročníku šk. roku 2013/2014

V Přibyslavi 29. 5. 2013
Mgr. N. Smejkalová
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 Harmonie v knihovně – Namaluj mi sluníčko

  Z poděkování děvčatům ze Skautu na přibyslavské 
radnici

 Účast členů ČČK Přibyslav na květnových a červnových akcích.

Poděkování
Za  práci s dětmi ve skautském oddíle po-
děkovali starosta J. Štefáček a M. Kamarád, 
místostarosta města Přibyslav šesti skautkám:
Veronice Trdé, Šárce Vrbické, Ladě Staň-
kové, Kateřině Šmídové, Tereze Tvrdíkové 
a Leontině Tvrdíkové.

Martin Kamarád

V sobotu 25. května jsme otevřeli náš zdravotní stánek 

v areálu fi rmy ACO Industries k.s., Přibyslav. Rádi jsme 

nabídli naše služby v oblasti zdravovědy, ochrany zdraví 

a zdravého životního stylu v den, kdy fi rma ACO Přiby-

slav slavila 20. výročí  svého působení v našem městě.  

V sobotu 1. června jsme měli zdravotní stánek ve 

Věžnicích na tamní pouti. 

V sobotu 15. června za krásného slunečného a vel-

mi teplého počasí se několik dětí z kroužku Červeno-

křižáčků zúčastnilo v obci Radostín soutěžní hry s živý-

mi fi gurkami (t.j. soutěžícími) tzv. „živého ČLOVĚČE, 

NEZLOB SE“.  Sestavili jsme tři družstva a všechna si 

vedla více než dobře. Naše družstva získala  6., 3. a 

2. místo z 12 přihlášených týmů. Velká gratulace a po-

děkování za výborné výkony. 
V úterý 12. června proběhla ve spolupráci se žáky 

9. tříd ZŠ Šlapanov první pomoc a prevence do MŠ 

na fotbalovém hřišti. Pro úspěch akce ji zopakujeme 

pro žáky prvního stupně ZŠ Šlapanov, MŠ a ZŠ Brzkov 

a Věžnice ještě do konce letošního školního roku.

Místní skupina Českého červeného 
kříže v Přibyslavi

V úterý 18. června byla pro děti v MŠ Přibyslav 

připravena akce první pomoc do MŠ - opět  ve spolu-

práci s místní základní školou. Velký dík patří žákům z 

osmých a devátých tříd, kteří na šesti stanovištích při-

pravili dětem ukázky zdravovědy, možného nebezpečí 

doma, venku i v lese, jak správně telefonovat apod....

Ve dnech 17.–18. června proběhla humanitární 
sbírka na pomoc lidem do povodněmi postižených 

oblastí, kterou zorganizovalo sdružení GOLIATH 

Přibyslav – p. Jan Janů společně s MS ČČK Přibyslav. 

Děkujeme městu Přibyslav za možnost využít pro úče-

ly sbírky prostory Městského úřadu Přibyslav. Podě-

kování patří členkám ČČK, paní Marii Musilové, paní 

učitelce Zdence Klímové a studentce havlíčkobrod-

ského gymnázia Veronice Fikarové za dohled nad 

darovaným materiálem.

Na tomto místě chceme také vyjádřit poděko-
vání všem občanům, kteří materiálním vybavením 
přispěli do sbírky a vyjádřili tak solidárnost s lidmi 
z povodněmi zasažených oblastí. 

Za MS ČČK Přibyslav 
  Kristýna Loužecká
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Ve středu 5. 6. 2013 ve 4 hodiny ráno odjelo 

družstvo hasičů města Přibyslavi na pomoc 

zaplavené ZOO Praha – Trója. Působili jsme zde již 

v roce 2002 po ničivých záplavách, takže prostředí 

pro nás nebylo neznámé. Kromě cisternového 

automobilu Iveco Trakker jel do Prahy ještě 

dodávkový automobil FORD TRANSIT s přívěsem 

naloženým čerpadly, elektrocentrálami, technickým 

vybavením a prostředky pro zázemí družstva, které 

se bude podílet na odstraňování škod způsobených 

povodní. První družstvo ve složení Miloš Rosický, 

Pavel Höfer, Tomáš Kotlas, Martin Henzl, Jiří Votava 

a Ivo Šimanovský dorazilo na místo určení v 6:30 

ráno a ihned se zapojilo do likvidačních prací. 

Na místě jsme odčerpávali vodu ze zatopených 

pavilonů, vodní laguny, které nemohly samovolně 

odtéct. Naše cisterna splachovala všudypřítomné 

nánosy bahna. Odpoledne jsme vybudovali zázemí, 

kde budeme příští dny přebývat. Nafukovací stan 

a možnost základní hygieny byly výhodou oproti 

působení v roce 2002. První noc jsme měli možnost 

ještě přenocovat a od čtvrtka už potom probíhaly 

práce nepřetržitě i přes noc. V pátek odpoledne 

bylo první družstvo vystřídáno čerstvými silami ve 

složení Jaroslav Kalina, Ondřej Kocián, Petr Niklfeld 

a Martin Čermák. Pan Jiří Votava zůstal na místě 

i nadále a v činnosti se pokračovalo až do nedělního 

odpoledne, kdy si místo zásahu převzal HZS Praha. 

Všichni hodnotíme naši pomoc jako účinnou 

a nezbytnou v době, kdy byl náš kraj ušetřen záplav 

a máme z této pomoci velmi dobrý pocit.

Děkuji především samotným členům družstev 

za jejich nasazení a kázeň, se kterou k pomoci 

přistupovali, protože například sebemenší úraz 

by obzvlášť v těchto místech znamenal obrovský 

problém. Děkuji všem zaměstnavatelům našich ha-

sičů, kteří umožnili jejich uvolnění ze zaměstnání. 

Poděkování vyjadřuji též prodejně železářství man-

želů Stehnových, kteří nás na cestu vybavili zdarma 

technickými prostředky.

Ivo Šimanovský, zástupce velitele JPO II Přibyslav
                

POMOC 
PŘIBYSLAVSKÝCH 
HASIČŮ 
PRAŽSKÉ ZOO 

 SDH Přibyslav při povodních v pražské Tróji.

70 let
organizovaného 
chovatelství 
v Přibyslavi
Souhrn událostí minulých, tedy historie je neměnná. 
Jednou ztracené podklady nevratně schovávají klíč k da-
tům a událostem. A příliš záznamů o chovatelství v Přiby-
slavi se nedochovalo.

Nejdéle dochovaným dokumentem, který máme 
k dispozici, je žádost o povolení ustavující schůze Spol-
ku pěstitelů drobného domácího zvířectva z 5. dubna 
1943 a knihu zápisů schůzí od roku 1957 do roku 1986. 
V dnešní době, kdy většina pamětníků počátků organizo-
vaného chovatelství zemřela a současná populace příliš 
velký zájem o chovatelství nemá, se těžko shánějí doku-
menty o začátcích činnosti naší  ZO. 

 Z činnosti spolku si pamětníci jistě vybaví nesčetný 
počet místních výstav drobného zvířectva, které jsme po-
řádali na školní (Pernerově) zahradě. Tyto výstavy jsme 
připravovali každý rok v červnu o přibyslavské pouti. 
V tomto krásném prostředí se určitě líbilo jak návštěvní-
kům, tak i vystaveným zvířatům. Tyto výstavy se pořádali 
v těchto prostorách pravidelně, až do roku 2007.

Začíná rok 2008 a tímto rokem začíná i nová epocha 
chovatelství v Přibyslavi. To, co jsme několik let očekávali, 
se stalo skutečností. Z městského úřadu dostáváme vy-
rozumění, že na bývalé školní zahradě již nebude možné 
pořádat výstavy, protože po vybudování městského kou-
paliště to nedovolují hygienické předpisy a v prostorách, 
kde byly po mnohá léta pořádány chovatelské výstavy, 
budou vybudovány prostory pro relaxaci přibyslavských 
občanů.

Dostáváme od města několik nabídek na nové pro-
story, kde bychom vybudovali nový výstavní areál. 
Nejvíce se nám líbil prostor mezi fotbalovým hřištěm, 
junáckou klubovnou a oploceným hasičským hřištěm. 
Vstupujeme do jednání s majitelem, za jakých podmí-
nek bychom mohli tento prostor používat. Městským 
úřadem je přislíbeno, že zde postaví dřevěný sklad, 
ve kterém můžeme ukládat výstavní klece a materiál 
potřebný k pořádání výstav, protože altánek na školní 
zahradě, kde máme veškerý chovatelský majetek ulože-
ný, bude používat správce koupaliště. Jsou dohodnuty 
všechny smlouvy o pronájmu pozemku a možnostech 
používání.

Výstavu 2008 jsme již pořádali v nových prostorách, 
takže letos jsme pořádali o přibyslavské pouti již šestou 
výstavu v tomto pěkném prostředí. Doufáme, že se pří-
znivcům chovatelství tato výstava i v letošním roce líbila, 
a že zde strávili příjemné chvíle s výborným občerstvením 
a bohatou tombolou a svou návštěvou podpořili přiby-
slavské chovatele. Děkujeme všem za návštěvu a těšíme 
se za rok na shledanou.

za ZOČSCH  Přibyslav  L. Mokrý 
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F O T O R U B R I K A:
Na návštěvě v Poříčí Milí příznivci KZM Přibyslav, milí návštěvníci knihovny, 

konečně jsme se dočkali! Čeho? Přece slunečného po-
časí bez deště a s velmi příjemnými teplotami. V těchto 
dnech možná až příliš vysokými, ale přesto lepšími než 
začátkem měsíce, kdy mnozí z nás doma ještě topili. 

A co se u nás v knihovně dělo v měsíci červnu? 

První středu v měsíci – 5. června, k nám do knihovny 

opět zavítaly mamky s dětmi z KVC Harmonie. V těch-

to dnech bylo právě ještě dost deštivo a pošmourno, 

přesto (nebo právě proto) se naše setkání neslo v du-

chu tvoření na téma „Hurá léto!“. Takže když už jsme 

se nemohli těšit ze sluníčka venku, vytvořili jsme si ho 

alespoň v knihovně – a to z papíru a hezky barevné a 

veselé. Děti s pomocí maminek nalepily sluníčkům pa-

prsky a nakreslily jim veselé obličeje. K vidění jsou sa-

mozřejmě v knihovně. Přes prázdniny setkávání s Har-

monií neplánujeme, sejdeme se tedy zase až v září. Ale 

samozřejmě i v červenci a srpnu jsou všechny maminky 

se svými ratolestmi zvány kdykoli do knihovny – něco si 

přečíst, pohrát si nebo namalovat, nebo se u nás jen tak 

zchladit v horkých dnech a knížku si vypůjčit domů. 

Ve čtvrtek s pěkným datem 6. 6. se u nás sešly děti 

z letošních prvních tříd místní ZŠ – z 1. A a z 1. B.   

A to s hlavním cílem – stát se opravdovými čtenáři. 

K tomu jim dopomohlo slavnostní pasování od samotné 

Královny knihovny Zdeňky Valnerové, které pomáhalo i 

páže (tedy já – Markéta Gögeová). Královna i páže byly 

samozřejmě ve slušivých dobových kostýmech. Poté, co 

se děti způsobně usadily v dětském oddělení, nám před-

vedly, co se v první třídě naučily – hlavně v oboru čtení. 

Každé z dětí přečetlo krátkou básničku z knihy „Velká 

kniha českých říkadel“ s ilustracemi Josefa Lady a pak 

následovalo čtení slavnostního slibu. Slib za všechny 

děti přečetlo knihovnické páže. Zaznělo v něm, že děti 

budou pečlivě písmenka skládat ve slova, slova poté ve 

věty a ty nakonec v celé příběhy, že zachovají knihám 

věrnost a budou je ochraňovat, a že se budou jako 

rytíři bít vždy za všechno dobré, co je v knihách napsá-

no. Postupně podle abecedy chodily děti ke Královně, 

řekly „Slibuji“ a potom byly pasovány velkým mečem 

na opravdové čtenáře. Dostaly na památku Pasovací 

listinu, záložky do knížky a malou sladkost. Paní učitelka 

z každé třídy dostala ještě plnou tašku malých dárečků, 

které děti dostanou až v den rozdávání závěrečných vy-

svědčení (pokud si je zaslouží).

Děti byly velmi šikovné a my doufáme, že se stanou 

našimi pravidelnými návštěvníky a čtenáři, a že postup-

ně  budou objevovat všechna tajemství, které knihy 

ukrývají na svých stránkách. Akce se moc  vydařila a vě-

říme, že se stane milou tradicí.

Jak jsem už nakousla v květnovém příspěvku, v měsí-

cích červenci a srpnu bude, jako už tradičně, knihovna 

o sobotách zavřená. Tyto měsíce jsou hlavní turistickou 

sezónou nejen u nás ve městě, ale vlastně všude, proto 

trošku omezíme provoz knihovny, abychom se mohli 

usilovně věnovat našim návštěvníkům – turistům, z da-

leka i z blízkého okolí. Bohužel, letos nebude přístupná 
gotická věž, tak jako tomu bylo v loňském roce. A to 

z důvodu její rekonstrukce. Přesto si přijdete na své 

v Kurfürstově domě – informační centrum a městské 

muzeum budou samozřejmě v provozu. V muzeu si 

můžete prohlédnout malou výstavu o Stanislavu Be-
chyňovi, ve výstavní síni se budete moci potěšit prace-
mi mladých výtvarníků z oboru sklářství. Prázdniny 

čekají i kulturní dům, který je nutné připravit opět na 

nepřetržitý desetiměsíční provoz. Od září zase budete 

moci navštívit různá divadelní představení, fi lmový 

klub, výstavy a jiné zajímavé akce. 

O PRÁZDNINÁCH DO KNIHOVNY …
Celý tým pracovníků nejen z  KZM Přibyslav  se neu-

stále pečlivě připravuje na velkou výstavu o významném 

místním ak. sochaři a malíři Romanu Podrázském. Vý-

stava je plánována na začátek září. Všichni jste samo-

zřejmě srdečně zváni. 

Doufám, že i v létě rádi zavítáte do naší knihovny, proto-

že – dovolená bez knihy? To přeci snad ani nejde! A nechci 

malovat čerta na zeď, ale někdy nás může přepadnout 

i ošklivé počasí, déšť, chladno a pošmourno a pak není 

nic lepšího, než si s hrnkem oblíbeného nápoje zalézt na 

příjemné, nerušené místečko a o slunných plážích nebo 

nejen letních dobrodružstvích si alespoň přečíst. 

Bohužel, musím vás ještě informovat, že z důvodu 

rekonstrukce Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově 

Brodě nebude možné objednávat z jejich knihovny knihy 

pomocí služby MVS (tj. meziknihovní výpůjční služba). 

Pokud byste z naší knihovny nevybrali nebo potřebovali 

knihu, kterou bohužel nemáme, můžeme vám samozřej-

mě vypůjčit knihy z knihovny jiné (Olomouc, Brno, Praha 

apod.), kde vaši žádanou knihu budou mít. 

V naší knihovně máme však opět spoustu nových knih 

a některé z nich bych vám teď chtěla představit.

Z beletrie určitě spoustu našich čtenářů potěší 3. díl 
Přemyslovské epopeje od Vlastimila Vondrušky 
s podtitulem Král rytíř Přemysl II. Otakar. Z českých 

autorů se můžete těšit na mladou autorku Jakubu Ka-
talpu a její knihu Němci, která vypráví příběh od sou-

časnosti retrospektivně až po předválečnou dobu, kdy 

tento příběh a život hlavní hrdinky knihy začíná. Dalším 

zajímavým titulem je volná trilogie od španělského 
autora Carlose Ruize Zafóna – Stín větru, Andělská hra 
a Nebeský vězeň. Tyto knihy vyvolaly ve světě doslova 

tzv. „zafónománii“, tak uvidíme, jak se bude líbit vám. Na 

své si přijdou i milovníci fantasy a to díky knize Hra o trů-
ny od George R. R. Martina. K dispozici jsou vám knihy 

s podtitulem Píseň ledu a ohně ve dvou částech. Vím, 

že i mezi našimi čtenáři je mnoho fanoušků japonského 

autora Haruki Murakamiho, proto doufám, že je kniha, 

Kafka na pobřeží, potěší. Za zmínku jistě stojí i třetí kniha 

ze čtyřdílné Starbuckovské série o občanské válce ve 
Spojených státech od Bernarda Cornwella s názvem 
Prapor, která líčí události léta 1862. Kdo četl dva díly 

knihy Sever a Jih od Elisabeth Gaskellové, bude potě-

šen závěrečným třetím dílem, který můžeme nabídnout. 

Nejen pro milovníky Francie budou potěšením tři knihy 

od Petera Mayle o Provence. 
Nejen dospěláci rádi čtou, proto máme spoustu za-

jímavých novinek i pro naše mladší čtenáře. Vypůjčit si 

mohou knihu od Petra Morkese o dalších dobrodruž-
stvích Komisaře Vrťapky, radost jim určitě také udělá 

již sedmý díl o životě malého Poseroutky od Jeff a 
Kinneyho s podtitulem Páté kolo u vozu. Krásné pří-

běhy vypráví také knihy od oblíbeného českého autora 

Pavla Čecha – od něj si můžete vypůjčit Velké dobro-
družství Pepíka Střechy, Tajemství ostrova za prken-
nou zahradou a Dobrodružství pavouka Čendy. Ani 

v naší knihovně samozřejmě nechybí třetí a tím pádem 

poslední kniha o dobrodružství tajemných postaviček 

milujících ponožky – Lichožrouti navždy. A mnoho 

a mnoho jiných…

Jménem všech pracovníků KZM Přibyslav i jménem 

svým vám přeji krásné dovolené, dětem úžasné prázd-

niny, a hlavně dny plné pohody a sluníčka. A těšíme se 

na vás v Kurfürstově domě i v létě. 

Markéta Gögeová, knihovnice
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Jak rychle ubíhá čas; je to již 5 let, 
co zemřel můj přítel Mojmír
Poprvé jsme se setkali v roce 1993 a sešli jsme se, abychom posoudili, jestli 

by mohla obec Přibyslav navázat přátelský svazek s obcí Mook en Middelaar. 

Již v prvním rozhovoru vyšlo najevo, že Mojmír i já jsme činní ve skautském 

hnutí a že tedy máme stejného koníčka. Základ byl položen, sešly se naše 

představy o spolupráci obcí - a já jsem k tomu získal nového přítele. Mojmír 

byl vnímavý a příjemný člověk s velkým sociálním cítěním. Zajímalo ho mno-

ho věcí a v člověku viděl vždy to lepší. Zažili jsme krásné skautské tábory – on 

chtěl zorganizovat vždy vše do nejmenšího detailu. Ať již pro obec, pro Junáka 

nebo hasiče a další spolky; byl perfekcionista. I jeho manželka Věra byla vždy 

s námi – skvělá žena! Mojmíre, chtěl bych ti ještě dodatečně poděkovat za 

příjemné chvíle a výbornou spolupráci, které jsme spolu zažili. Škoda, že je to 

pryč. V mých myšlenkách však žiješ dál. Mojmíre, adieu!            

     Piet Martens, skautská organizace Don Bosco, Mook en Middelaar

Dne 30. června uplyne pět let od Mojmírova úmrtí 
V tento den jsme my všichni skauti přišli o našeho dlouholetého bratra. V ná-

sledujících řádkách se nebudeme rozepisovat o tom, jak a co se za Mojmírova 

vůdcovství v našem skautském středisku smysluplného udělalo a vybudovalo, 

protože k tomu by bylo třeba více prostoru. Chtěli bychom jenom zmínit to, 

jakého si Mojmíra pamatujeme my, skauti a skautky z druhého oddílu vod-

ních skautů. Mojmír byl pro nás skautem, bratrem a vůdcem, kterého jsme re-

spektovali, zejména pro jeho přehled, zkušenosti, a hlavně z toho důvodu, že 

plně respektoval i on nás. I přes velký věkový rozdíl, třeba i někdy přes odlišné 

názory a pohled na svět, jsme se vzájemně dokázali dohodnout a ve středis-

ku spolupracovat tak, abychom skauting nedělali z povinnosti, ale z radosti. 

Každý, kdo Mojmíra měl tu možnost poznat, bude souhlasit, že se zásadami 

skautingu řídil nejen v rámci skautu, ale i ve svém osobním a pracovním živo-

tě. Nyní s odstupem času jsme rádi, že se mu podařilo nám některé z těchto 

zásad i přes naše vzdorovité mládí předat a my z toho žijeme dodnes. Asi to 

bylo tím, že Mojmír nás bral takové, jací jsme byli, nesnažil se nás poučovat 

a říkat nám, co a jak máme dělat, ale šel nám příkladem a to je vždy ta nej-

lepší cesta, která platí i v dnešní době. Pevně věříme, že nejenom my, skauti, 

na něj vzpomínáme s úctou. Jeho odkaz v nás, v podobě skautského střediska 

a skautingu jako takového v Přibyslavi žije dál. „Mojmíre, děkujeme!“

za 2. oddíl vodních skautů Jan Moštěk a Karel Řezníček

Mojmír Novotný pro mě zůstává skvělou osobností, 
která je pro mne stále inspirující 
Poznal jsem ho, když mu bylo více než 60 let a byl prvním porevolučním sta-

rostou města. Přibyslav měla štěstí, že Mojmír stál v čele našeho města právě 

v této době. Obrovský rozvoj našeho města v posledních dvou desetiletích 

je důsledkem moudrých a racionálních rozhodnutí tehdejšího vedení města. 

Mojmír Novotný si zaslouží hlubokou úctu za svoji zásadovost a rozhodnost 

při prosazování někdy i nepopulárních kroků. Mojmír Novotný měl mimořád-

ný smysl pro humor a měl CHARAKTER. Nikdy na něj nezapomenu. 

Ota Benc 

Když zemřel pan Mojmír Novotný, měla jsem příležitost 
promluvit na jeho pohřbu 
Ten den se ukázalo, kolik lidí v Přibyslavi poznamenal svou aktivitou ať už 

v roli starosty města, prací v Občanském fóru, v ODS a mezi mladými ve 

skautu. Těší mě, že zájem o to, co dělal, je stále živý. Věřím, že odkaz každého 

člověka se zobrazuje v díle, které předá svým následovníkům. Ovšem takoví 

následovníci musí existovat. Pan Mojmír Novotný si je vychoval, inspiroval je, 

a tak se stalo to nejlepší: jsou zde lidé, kteří myšlenkový odkaz pana Mojmíra 

Novotného mohou rozšířit, posílit. Ale měli by si být také vědomi toho, že i na 

nich je, aby působili na mladé lidi, na nastupující generaci. Jenom tak nebude 

přerušen řetěz činů, myšlenek a rozhodnutí, které z minulosti přecházejí do 

budoucnosti. Přeji všem, kteří znali Mojmíra Novotného, chovali jej v úctě, 

aby využili všech svých sil k pokračování jeho díla.

Miroslava Němcová
předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR

Dne 30. června uplynulo 5 let od smrti Mojmíra Novotného, prvního starosty města Přibyslavi, který vyšel ze svobodných
porevolučních voleb 24. 11. 1990, čestného občana Přibyslavi in memoriam. Do historie našeho města se zapsal jako 
důsledný demokrat, neúnavný organizátor a dobrý hospodář. Doba, kdy se u nás obnovovala po letech komunistické totality 
demokratická struktura společnosti, potřebovala, ale i formovala silné osobnosti se širokým záběrem, cílevědomé a nebojác-
né. A takový byl Mojmír Novotný, který v sobě slučoval pečlivého úředníka s nadšeným vizionářem; ať již to byla iniciativa 
za navrácení majetku LDO obcím nebo obnovení skautské organizace, provádění restitucí nebo založení skládky a vybudování 
čističky vody, práce v Občanském fóru a založení ODS, navázání přátelství s holandskou obcí Mook en Middelaar – všude se 
projevují tyto dvě výrazné stránky jeho osobnosti. Ne prázdné vize, ale vize podložené a naplněné poctivou prací – v tom byla 
jeho síla.                                                                           

Anna Šnýdlová
V tomto čísle PO si můžete přečíst několik vzpomínek na Mojmíra Novotného.

(* 10. února 1927 — † 30. června 2008)
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Psal se poslední den roku 1976
S kamarády jsme oslavovali konec roku. Po půlnoci někoho napadlo, že by-

chom měli popřát do nového roku také manželům Novotným. Jak se řeklo, 

tak se také stalo. Přišli jsme do „mlejna“, zazvonili a byli jsme pozváni dál. Do 

té doby jsem nic takového nezažil. S jakou vřelostí, upřímností a samozřej-

mostí nás oba přijali. Mnozí si vzpomenou, jak bylo veselo… Zpívalo se při 

kytaře, povídalo do brzkých ranních hodin. Tam mi manželé Věra a Mojmír 

Novotných nabídli tykání. Stali se z nás kamarádi na celý život a já jsem jim 

oběma za to dodnes vděčný. 

Další vzpomínka je z doby pozdější: bylo to někdy koncem listopadu nebo 

začátkem  prosince 1989. Šli jsme s Mojmírem, Vaškem Čeplem a myslím ještě 

s Pepou Fajmonem.  Bavili jsme se o znovuobnovení Junáka v Přibyslavi. Bylo 

to symbolické. Stáli jsme v blízkosti místa, kde stojí v zámeckém parku Lípa 

svobody, kterou zasadili na jaře roku 1968 přibyslavští skauti. Přemlouvali jsme 

Mojmíra, aby se toho ujal. Jak dnes ho slyším: „Když já už sem na to kluci starej“.  

A to „starej“ trvalo ještě neuvěřitelných téměř dvacet let. V Přibyslavi byla dvě 

skautská střediska. Bylo naším přáním a je bezesporu Mojmírovou velkou záslu-

hou, že od sklonku roku 1989 máme v Přibyslavi skautské středisko jedno.

Milan  Vlček

Když jsem v roce 2007 navštívila Egypt, pochopila jsem,…
… že aby mohla obec dobře fungovat a prosperovat, musí mít zajištěný sys-

tém nakládání s odpadními vodami a ukládání odpadů. Tehdy jsem si řekla, 

tady to ještě nepochopili a u nás to věděl Mojmír Novotný již před patnácti 

lety. Byl to „můj první pan starosta“. Člověk, ke kterému jsem cítila úctu, re-

spekt, obdiv a bylo mi ctí pro něj pracovat. Byla jsem vždy ráda, když za mnou 

na úřad zavítal i v důchodovém věku. Bylo to setkání vždy příjemné, poučné 

a někdy i smutné. Jeho pracovitost, zájem o veřejné dění, urputné osobní na-

sazení při řešení problémů a v neposlední řadě jedinečná paměť na data byly 

obdivuhodné. Nesmazatelně se zapsal do mého srdce a smýšlení. 

Jana Krejčová

Při vzpomínce na Mojmíra Novotného se chce člověku 
psát o věcech zásadních a důležitých …
… pro město i společnost, dovolím si ale napsat tři letmá připomenutí, která 

možná nejsou zásadní, ale pro mne Mojmíra charakterizují.  

Má první vzpomínka na Mojmíra se datuje do počátku roku 1990, kdy jsme 

jednoho jarního dne místo do školy vyrazili na brigádu, která nám měla za-

jistit dostatek stanových podsad, což bylo pro kluky z osmičky rozhodně pří-

jemnější, než sezení v lavicích.  Vznikal tak první základ jedinému tradičnímu 

stanovému skautskému táboru v okrese v roce 1990.  

Druhá vzpomínka se datuje o pět let později, kdy jsem dorazil za Mojmírem se 

žádostí o pomoc s administrací našeho prvního tábora.  Seděli jsme u Mojmíra 

v pracovně a dohodli se na všech potřebných věcech, neradil, nementoroval, 

„pouze“ poskytl pomoc ani ne dvacetiletým klukům, kteří připravovali 14 dnů 

tábora pro osmileté děti, za které i on, jako vedoucí střediska, nesl odpovědnost. 

Třetí vzpomínka letí do Mooku, kde jsem se před několika dny potkal 

s Pietem Martensem, s nímž Mojmír postavil základy spolupráce a přátelství 

mezi Mookem a Přibyslaví.  Velcí muži po sobě nenechávají prázdné místo, 

protože po nich zůstávají činy, které to prázdno přesahují. Mojmíre, díky.  

Martin Kamarád

S Mojmírem jsme oba byli po roce 1990 prvními starosty…
– on obce a já Sboru dobrovolných hasičů. Byla to krásná a překotná doba, 

vše nové jsme se učili „za pochodu“ a Mojmír mi dokázal vždycky dobře pora-

dit, protože se v nových předpisech a ekonomických pravidlech uměl rychle 

zorientovat. Měl jsem ho jako příklad pro svou práci. Jeho podpora přibyslav-

ským hasičům, ke které on dal impulz, se v našem městě stala tradicí, ve které 

pokračovali a pokračují i další starostové. Díky za to!

Josef Sobotka

 S Mojmírem jsem se setkala poprvé v Automotoklubu … 
… při pořádání bikrosových závodů, které zajišťovali Mojmír Novotný, pan Bla-

žek a další. Přivedl mě tam Petr Loužecký, který pracoval v Olešence. V Automo-

toklubu se mi líbilo, udělala jsem si dokonce rozhodcovské zkoušky na bikros. 

Od roku 1990 jsme se pak s Mojmírem setkávali ve skautu – pozval mě tam, 

protože jsme měli dobré vztahy v Automotoklubu. Zalíbily se mi ideje Junáka, 

lidi, způsob trávení volného času – všichni jsme byli kamarádi, se kterými jsem 

se znala předtím. Již na první skautský tábor v Železných Horkách jsem dojíž-

děla – byly tam obě mé dcery, které jsou skautkami dodnes. V letošním roce se 

budou podílet na organizaci tábora pro Holanďany. Pro mě byl Mojmír jako 

můj druhý táta, mohla jsem s ním probírat i osobní problémy, když můj otec 

zemřel. Vždy si na mě udělal čas a svými vtipnými poznámkami dokázal odlehčit 

i témata, která mě trápila…  Byl to jeden z nejvzácnějších lidí, jaké jsem znala.

Jarmila Málková

Mojmír Novotný – první pan starosta,… 
…se kterým jsem se ve své práci setkala, ale také první nositel jména Mojmír, 

kterého jsem poznala. Vybavuji si pracovitého a starostlivého pana starostu 

a z mého pohledu i pečlivého úředníka. Vzpomínám na začátky různých akcí, 

z nichž se některé staly pro město tradicí, na první společnou návštěvu part-

nerského města Mook en Middelaar, na spolupráci při svatebních obřadech 

i na to, že dobře míněná rada či životní moudro řečené ve správný čas může 

pomoci. Vzpomínám ráda a v dobrém.      
Marie Pokorná

Vše má svůj čas, čas zrození, čas umírání, čas zapomenutí, 
čas vzpomínání
Nechce se tomu věřit, jak rychle ta léta uplynula. Je tomu již 5 let, co nás 

navždy opustil vedoucí střediska Goliath Přibyslav, bratr Mojmír Novotný – 

Dear. Postupem doby zůstávají ve vzpomínkách zážitky a věci s ním spojené 

v jiných konturách, bez všech nánosů a zbytečností, kdy jeho zdravý selský ro-

zum, nadhled a nestrannost jsou základním rysem jeho podstaty. Neovládla jej 

ani síla moci a peněz. Je stále příkladem pro nás živé. Potvrzujeme si v něm, jak 

je důležité myslet více na blaho celku, nikoliv na blaho jednotlivce. Tak se bratr 

Mojmír Novotný usídlil v srdcích všech, kdo měli to štěstí se s ním setkat. 

„Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní.“ (Platón)

                                                                         Martina Augustinová – Romy
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Exkurze zástupců 
podílnických obcí po 
majetku LDO
Dne 11. 6. 2013 se uskutečnila exkurze zájemců z řad 
členů zastupitelstev podílnických obcí po majetku 
spravovaném Lesním družstvem obcí.

Exkurze byla zahájena na LS Račín v katastru obce 
Vepřová prohlídkou lokality, ve které se nacházejí 
zbytky hrází původních rybníčků. Zástupci obcí byli 
seznámeni se záměrem LDO opravit zmíněné rybní-
ky v nejbližší době. Dále trasa pokračovala směrem 
k chatě Račín, následovala krátká pochůzka po poros-
tech, ve kterých probíhá obnova přirozeným náletem. 
Krátce jsme se zastavili u pomníčku, který je v lokalitě 
Mlýnský potok. Dále jsme se přesunuli do katastru 
obce Havlíčkova Borová do lokality „Zelený průsek“. 
Zde byla předvedena výchova porostů a rovněž ukáz-
ky přibližování koňmi a vyvážecí soupravou. Dalším 
cílem byla pochůzka po části Lesní správy Ransko 
v lokalitě „Panský Babylon“, zde byli účastníci sezná-
meni s problematikou obnovy porostů na extrémních 
stanovištích. Dále jsme ještě navštívili přírodní úkaz 
„Vlčí kolo“. Trasa dále pokračovala k budově LS Staré 
Ransko, kde byla vybudována nová kolna na usklad-
nění strojů a dále jsme se zastavili v lesní školce. Sou-
částí exkurze byla i ukázka likvidace klestu, kdy byla 
vyvezená klest štěpkována mobilním štěpkovačem 
fi rmou „Zelená biomasa“. Exkurze poté směřovala k 
obůrce s černou zvěří a byla zakončena v odpoledních 
hodinách pozdním obědem na Rudných dolech.

Ing. Jiří Svoboda
ředitel

na významného českého šlechtitele brambor Ing. Josefa Konráda, CSc. /1930–2003/ 
z Keřkova. V červenci letošního roku uplyne již 10 let, co opustil nás, své spolupracov-
níky z podniku SATIVA KEŘKOV a.s., i svoji rodinu.

 

PŘIBYSLAVSKÉ 
KALENDÁRIUM 
Narodili se v měsíci červenci ...

Zemřeli v měsíci červnu ...

* 14. července 1816 v Přibyslavi

Ignát Špinar
pedagog, člen Matice české, 

spisovatel, hudebník – od roku 

1849 zastával funkci ředitele 

polenského kůru

* 20. července 1887 v Přibyslavi 

Ing. Stanislav Bechyně, DrSc.
významný český architekt 

a pedagog. Za svou vědeckou 

a odbornou práci byl oceněn 

řadou vyznamenání.  Roku 

1953 byl zvolen akademikem 

ČSAV, roku 1972 získal čestný 

titul doktora technických věd 

(Dr.h.c.) ČVUT v Praze.

† 30. června 2008 v Přibyslavi

Mojmír Novotný
čestný občan města, dlouho-

letý člen a vedoucí Junáka, 

zakládající člen Občanského 

fóra v Přibyslavi, starosta 

města 

Redakce PO

Starší spolupracovníci mu důvěrně říkali Jozífku či Pepíčku, mladší pak s úctou pane inženýre. My, kteří jsme 

pod jeho vedením pracovali, jsme se od něho stále učili a zdokonalovali se ve šlechtitelské odbornosti.

Ing. J. Konrád, hlavní šlechtitel Sativy Keřkov, se věnoval práci, a to převážně v novošlechtění brambor, 

více než 50 let – od roku 1948 až do roku 1999. Ve svém odborném vývoji pod vedením Ing. Josefa Sixty 

a vlastní touze po vyšší odbornosti, vystudoval při zaměstnání zemědělské inženýrství a posléze dosáhl i ti-

tulu kandidáta věd. V roce 1974 se stal vedoucím oddělení šlechtění v Keřkově a vedoucím šlechtitelského 

týmu novošlechtění brambor. Je podepsán jako hlavní autor a spoluautor pod 31 keřkovskými odrůdami 

od šedesátých let minulého století až do roku 2002. 

Připomeňme si tyto odrůdy a rok jejich povolení:

*velmi rané – Hera /1962/, Rita /1962/, Tera/1972/, Kera /1982/, Klára /1986/, Koruna /1991/, Krasa 

/1991/, Krystala /1992/, Kora /1995/, Karamela /1998/, Komtesa /2002/

rané – Rejka /1958/, Jiskra /1965/, Daria /1965/, Astra /1973/, Cira /1974/, Karin /1980/, Karla /1988/, 

Kobra /1992/, Klera /1994/, Kreta /1995/, Korneta /1996/, Kordoba /1999/, Kornelie /2001/, Katka 

/2000/

*polorané – Radka /1969/, Renata /1969/, Rea /1971/, Krista /1991/, Korela /1992/

*polopozdní – Nora /1971/

Z nejvýznamnějších je nutno připomenout tyto odrůdy: Hera – vynikající velmi raná odrůda, v sortimen-

tu ČSSR 27 let, Radka – výnosná, chuťově velmi kvalitní a provozně trvanlivá odrůda, svého času zaujímala 

až 60 % množitelských ploch republiky, v sortimentu ČSSR 27 let, Klára – byla první českou odrůdou odol-

nou háďátku bramborovému, Karin – od roku 1980 je dosud v sortimentu ČR a dalších evropských zemí, 

chuťově velmi oblíbená a provozně trvanlivá odrůda, Krasa – velmi výnosná, velmi raná odrůda, dosud 

povolena v ČR a Polsku.

Za vedení Ing. J. Konráda došlo k dobudování šlechtitelských provozů všech pracovišť stanice /Keřkov, 

Stříbrné Hory, Česká Bělá/ po stavební i technologické stránce, doplnění skleníkového i laboratorního 

zázemí, aby mohly být zaváděny a využívány nejnovější metody šlechtění a výroby zdravé sadby bram-

bor. Své poznatky z vědecko-výzkumné činnosti stanice, kterou inicioval i sám prováděl, často publikoval 

ve vědeckém i populárním tisku, rozhlase i v televizi. Propagaci výsledků činnosti věnoval velké množství 

přednášek, aktivně pracoval ve Vědecké radě Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě, 

byl členem a později i předsedou celostátní československé šlechtitelské rady pro brambory a podílel se 

i na řadě výstav a prezentací. Ing. J. Konrád se zasloužil o rozvoj a povznesení spolupráce se zahraničními 

ústavy a fi rmami, s jejich pracovišti novošlechtění brambor, a to nejen ve smyslu přejímání zkušeností, 

ale konkrétně ve vzájemné výměně mladšího šlechtitelského materiálu /hybridní semena, ramšové hlízky/, 

která v konečném efektu vedla k povolení nových odrůd / Kobra 1992, Korela 1992, Klera 1994/. Tato úzká 

spolupráce se týkala zprvu Institutu für Kartoff elbau v Gross Lüsewitz /NDR/ a po roce 1989 též fi rmy 

Kartoff elzucht Böhm, pracoviště Kaltenber u Regensburgu v Bavorsku. 

Po roce 1989 se výrazně angažoval při obnovování bývalé organizace Sativa Keřkov, kde se stal předse-

dou představenstva k 1. 10. 1992. Sativa byla ustavena jako státní podnik a přešla tak do 2. vlny kuponové 

privatizace, kdy z ní vznikla akciová společnost. 

Po odchodu z činné služby na stanici v roce 1999 se vedle jiných aktivit věnoval organizaci schůzek býva-

lých šlechtitelů a dalších spolupracovníků důchodového věku, na nichž jsme si sdělovali osobní i odborné 

novinky a samozřejmě se hodně vzpomínalo. Zpráva o jeho nečekaném odchodu nás hluboce zarmoutila. 

V srdcích si ponecháváme krásnou vzpomínku na vždy aktivního Ing. Josefa Konráda a rádi pokračujeme 

ve schůzkách jím založených.

Ing. Vratislav Voral, CSc.

 Ing. Josef Konrád u porostů novošlechtění. Ing. Josef Konrád se spolupracovníky vedení Sativy.

VZPOMÍNÁME
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Na silnicích Kraje Vysočina zemřeli letos 
dva cyklisté. Počet cyklistů vyjíždějících 
bez cyklistické přilby se neustále zvyšuje

Dopravní nehody cyklistů v Kraji Vysočina v roce 2013 
(od 1. ledna do 13. června 2013)
 celkem usmrceno těžce 

zraněno
lehce 
zraněno

bez 
zranění

cyklisté 
bez přilby

21 1 4 13 3

cyklisté 
s přilbou

16 1 2 11 2

cyklisté 
celkem

37 2 6 24 5

cyklista 
viník

25 1 4 16 4

cyklista 
poškozený

12 1 2 8 1

Kraj Vysočina - Od začátku letošního roku do 
13. června vyšetřovali policisté v našem kraji celkem 
37 dopravních nehod s účastí cyklistů. Při těchto ne-
hodách dva cyklisté zemřeli. Šest se jich zranilo těžce 
a dalších 24 utrpělo lehké zranění.

V loňském roce policisté řešili na silnicích Kraje Vyso-
čina celkem 183 dopravních nehod s účastí cyklistů. 
Při těchto nehodách zemřelo devět cyklistů. Dalších 
27 cyklistů bylo zraněno těžce a 138 lehce. Cyklisté za-
vinili celkem 131 dopravních nehod. Pouze 50 cyklistů 
mělo při dopravní nehodě nasazenou cyklistickou přil-
bu. Počet cyklistů, kteří při dopravní nehodě neměli 
nasazenou přilbu, je téměř trojnásobný než počet 
cyklistů, kteří při dopravní nehodě cyklistickou přil-
bu nasazenou měli. 

Dopravní nehody cyklistů v Kraji Vysočina v roce 2012 
(od 1. ledna do 31. prosince)
 celkem usmrceno těžce 

zraněno
lehce 
zraněno

bez 
zranění

cyklisté 
bez přilby

133 6 19 101 7

cyklisté s 
přilbou

50 3 8 37 2

cyklisté 
celkem

183 9 27 138 9

cyklista 
viník

131 5 19 101 6

cyklista 
poškozený

52 4 8 37 3

Při silničních kontrolách nebo při šetření dopravních 
nehod se policisté také poměrně často setkávají s cyk-
listy, kteří jsou pod vlivem alkoholu. Ti si neuvědomují, 
že cyklista je řidič nemotorového vozidla, které nesmí 
řídit pod vlivem alkoholu. Cyklistovi může být za tento 
přestupek uložena ve správním řízení pokuta až do 
výše 50 000 korun. 

Pokud se chystáte v letošním roce vyjet na silnice 
na kole, nezapomeňte si své jízdní kolo vybavit pře-
depsanými i dalšími důležitými doplňky z hlediska 
bezpečnosti silničního provozu. Důsledně dodržuj-
te pravidla silničního provozu, která platí nejenom 
pro cyklisty! Riziko dopravní nehody lze snížit právě 
správným vybavením a dobrým technickým stavem 
jízdního kola. Cyklisté si musí uvědomit, že je musí být 
v silničním provozu především dobře vidět. Policisté 
proto v rámci výkonu služby kontrolují povinnou vý-
bavu jízdních kol. Funkční brzdy na jízdním kole musí 
být samozřejmostí. Policisté se často setkávají s jízdní-
mi koly, která nejsou vybavena odrazkami a v případě 
snížené viditelnosti ani předepsaným osvětlením. Tito 
cyklisté zbytečně hazardují se svým zdravím. 

Ve výbavě vašeho jízdního kola nesmí chybět dvě 
funkční na sobě nezávislé brzdy. Pokud by došlo při 
jízdě k poruše jedné brzdy, druhá brzda musí umožnit 
bezpečné zastavení jízdního kola. Jízdní kola pro děti 

předškolního věku nemusí být vybavena přední brz-
dou, pokud mají volnoběžný náboj s protišlapací brz-
dou. Existují však i další požadavky na správně vyba-
vené jízdní kolo - volné konce trubky řídítek musí být 
zaslepeny, a to zátkami nebo rukojetí. Matice nábojů 
kol musí být uzavřené, pokud nejsou křídlové, rych-
loupínací nebo v kombinaci s krytkou konce náboje. 
Zakončení ovládacích páček brzd, volné konce řídítek 
páčky měničů převodů, křídlové matice, rychloupína-
če nábojů kol, držáky a konce blatníků musí mít hrany 
obaleny materiálem, který pohlcuje statickou energii. 

Dále musí být jízdní kolo vybaveno vpředu od-
razkou bílé barvy, vzadu odrazkou červené barvy, 
oranžovou odrazkou na obou stranách pedálu a na 
paprscích kol. Přední bílá odrazka a zadní červená 
odrazka může být nahrazena odrazovými materiály 
umístěnými na oděvu či obuvi cyklisty. Oranžové od-
razky na pedálech mohou být nahrazeny světlo odrá-
žejícími materiály umístěnými na obuvi nebo v jejich 
blízkosti a oranžové odrazky na paprscích kol mohou 
být nahrazeny odrazovými materiály na bocích kola 
nebo na bocích plášťů pneumatik či na koncích blatní-
ků nebo bočních částech oděvu cyklisty. Pneumatiky 
a ráfky na jízdním kole nesmí vykazovat trhliny, prask-
liny a jiné zjevné deformace, které by zjevně narušova-
ly bezpečnost jízdy.

Za snížené viditelnosti musí být navíc jízdní kola 
vybavena světlometem svítícím dopředu bílým 
světlem. Pokud je vozovka dostatečně a souvisle 
osvětlena, může být světlomet nahrazen svítilnou bílé 
barvy s přerušovaným světlem. Vzadu musí být jízdní 
kolo vybaveno svítilnou červené barvy. Zadní svítilna 
může být kombinována se zadní odrazkou červené 
barvy a může být nahrazena svítilnou s přerušovaným 
světlem červené barvy. Baterie jako zdroj elektrického 
proudu musí svou kapacitou zajistit svítivost světel 
po dobu nejméně 1,5 hodiny bez přerušení. Blatníky, 
zvonek, kryt řetězu, hustilka, nářadí a náhradní díly 
nepatří do povinné výbavy jízdního kola podle práv-
ního předpisu, ale jsou doporučené pro jeho provoz.  
S výbavou kola také úzce souvisí vybavení cyklisty. Ne-
smíme zapomenout, že cyklista mladší 18 let musí za 
jízdy použít ochranou přilbu schváleného typu. Tuto 
přilbu musí mít za jízdy nasazenou a řádně připevně-
nou na hlavě. V dnešní době už i cyklisté starší 18 let, 
kteří nechtějí hazardovat se svým zdravím, používají 
při jízdě také ochranou přilbu. Oblečení cyklisty by 
mělo být pestré a nejlépe obsahovat refl exní prv-
ky, které cyklistu na komunikaci více zviditelní. Dítě 
mladší 10 let smí jet na pozemní komunikaci na jízd-
ním kole pouze pod dohledem osoby starší 15 let. To 
se nevztahuje na jízdu na chodníku, cyklistické stezce, 
v obytné a pěší zóně. Na jízdním kole, které je vybave-
no sedadlem pro přepravu dítěte s pevnými opěrami 
pro nohy, smí osoba starší 15 let, vézt osobu mladší 
7 let. Sedadlo musí být pevně připevněno a umístěno 
tak, aby nemohlo dojít při jízdě ke zranění dítěte ani 
k ohrožení bezpečnosti jízdy. V jiném případě není do-
voleno jezdit na jednomístném kole ve dvou osobách. 

Ještě uvedeme několik pravidel především pro 
mladší cyklisty. Cyklista nesmí jet na jízdním kole bez 
držení řídítek nebo se držet jiného vozidla a musí mít 
při jízdě nohy stále na šlapadlech. Dále nesmí vést za 
jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík nebo zvíře. Nesmí 
na jízdním kole vozit předměty, které by znesnadňova-
ly řízení jízdního kola nebo by ohrožovaly jiné účastní-
ky provozu na pozemních komunikacích. Na jízdním 
kole se na vozovce jezdí při pravém okraji. Pokud ne-
budou ohroženi nebo omezeni chodci, smí jet cyklista 
po pravé krajnici. Jízdním kolem se z hlediska provozu 

na pozemních komunikacích rozumí i koloběžka. Vo-
zidla stojící nebo pomalu se pohybující za sebou při 
pravém okraji vozovky může cyklista jedoucí stejným 
směrem předjíždět nebo objíždět z pravé strany po 
pravém okraji vozovky nebo krajnici, pokud je vpra-
vo od vozidel dostatek místa, musí při tom však dbát 
zvýšené opatrnosti. 

Tragické nehody cyklistů v roce 2013:
Při střetu zemřel devadesátiletý cyklista
ŽĎÁRSKO – V pondělí 20. května krátce před půl 
desátou jsme přijali oznámení o dopravní nehodě, 
ke které došlo na ulici Jihlavská ve Žďáře nad Sáza-
vou v prostoru před provozovnou Dřevozávodu. Za 
dosud nezjištěných okolností se zde střetlo osobní 
vozidlo Škoda Yeti, které mělo za vozidlem připojený 
karavan, s cyklistou. Devadesátiletý cyklista na místě 
zemřel. K objasnění přesné příčiny jeho úmrtí byla 
nařízena soudní pitva. U dvaašedesátiletého řidiče 
osobního vozidla provedli policisté orientační decho-
vou zkoušku s negativním výsledkem. Další okolnosti 
tragické dopravní nehody, stejně jako míra zavinění, 
jsou předmětem policejního vyšetřování. 

Zraněná cyklistka v nemocnici zemřela 
TŘEBÍČSKO – Tragicky skončila dopravní nehoda 
dvou cyklistů na Třebíčsku. V sobotu 1. června večer 
krátce po dvacáté hodině vyjížděli policisté dopravní-
ho inspektorátu Třebíč vyšetřovat okolnosti dopravní 
nehody dvou cyklistů. K nehodě došlo na silnici II/140 
mezi obcemi Čechočovice a Stařeč.  Dva cyklisté – 
šestadvacetiletá žena a jednatřicetiletý muž – oba 
z Třebíče - jeli po silnici na jízdních kolech vedle sebe. 
Cyklistka do cyklisty narazila a následně oba upadli na 
vozovku. Při pádu došlo k lehkému zranění cyklisty, 
který byl převezen k ošetření do nemocnice Třebíč.  
Cyklistka při nehodě utrpěla těžké zranění a byla 
převezena do nemocnice v Brně – Bohunicích.  Oba 
cyklisté byli zřejmě pod vlivem alkoholu. Policisté pro-
vedli u cyklisty dechovou zkoušku a jejich podezření 
se potvrdilo, když zjistili, že mu koluje v krvi 1,54 pro-
mile. Opakovaná dechová zkouška ukázala hladinu 
1,64 promile.  V případě zraněné cyklistky také exis-
tuje důvodné podezření, že byla pod vlivem alkoho-
lu. Vzhledem  ke zranění u ní nebylo možné provést 
dechovou zkoušku, proto byl proveden v nemocnici 
odběr krve. Oby cyklisté měli při jízdě nasazenou cyk-
listickou přilbu. Cyklistka 12. června v nemocnici ná-
sledkům svých zranění podlehla. Případ si k dalšímu 
prověřování okolností nehody převzali kriminalisté 
služby kriminální policie a vyšetřování Územního od-
boru Třebíč.

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Oddělení mediální komunikace a PR

nprap. Martin Dušek
koordinátor prevence

tel:   974 261 208, mobil: 725 868 475, 
e-mail: prevence@policievysocina.cz
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Komu slouží 
cyklostezka?
Vybudování cyklostezky jsem přijal s radostí – koupil 
jsem si kolečkové brusle a říkal si, že budu dělat něco 
pro zdraví. V poslední době je to na stezce spíše 
o zdraví. Poslední zážitek mě přiměl napsat tento 
článek.

 V neděli 9. června jsme na stezce pořádali dětský 
cyklistický závod – přišlo nám to jako výborný nápad 
– děti na kolech přece patří na cyklostezku. Kde jinde 
by mělo být pro ně bezpečno? S týdenním předstihem 
jsem na cyklostezku umístil plakáty s prosbou 
o ohleduplnost. Bohužel většina návštěvníků asi neumí 
číst. Za 2 hodiny závodu se okolo nás prohnalo snad 
200 lidí (z toho asi jen 2 místní) a většina stylem – teď 
jedu já, všichni mi jděte z cesty. Vůbec jim nevadilo, 
že ohrožují svým stylem malé děti (zejména bruslaři 
s holemi, kteří zabírali celou šíři cyklostezky). Několik 
slušných, ohleduplných lidí se ovšem také našlo a těm 
chci velmi poděkovat.

Myslím si, že se cyklostezka za rok používání 
postupně změnila na tréninkovou dráhu mistrů světa. 
Během závodu se naštěstí žádný malý cyklista nezranil, 
ale příště určitě riskovat nebudeme a přesuneme 
závod jinam.

Jistě tato situace nevadí jenom mně – podobných 
nespokojených uživatelů je daleko víc. K čemu je nám 
krásná cyklostezka, když se po ní budeme bát jezdit? 
Já na ní s dětmi už určitě nepojedu!

Petr Loužecký ml., Přibyslav

RADY BABIČKY 
APOLÉNKY,…
Co vám babička Apolenka poradí tentokrát?  Jak si 
vyrobit voňavý osvěžovač vzduchu. Ten vám přiroze-
ně osvěží vzduch na WC, v koupelně, ložnici, šatně 
nebo i v ledničce. 

Co budeme potřebovat:
–  1 pěknou sklenici s víčkem
–  100 g jedlé sody (absorbuje pachy)
–  8 kapek esenciálního oleje naší oblíbené vůně – 

jako je Rozmarýn, Citrónová tráva, Levandule 
tlustou jehlu na proděravění víčka.

Do sklenice nasypte sodu a zakápněte esenciálním 
olejem. Náplň měňte dle potřeby 1–2 x za měsíc. 

redakce PO 

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

Houpačka děkuje!
V sobotu 15. června se uskutečnil na farní zahradě 

v Přibyslavi festival Houpačka. Počasí vyšlo, parta byla 

dobrá a vládla příjemná atmosféra letního jazzového 

lelkování. Touto cestou bychom rádi poděkovali všem, 

kteří nám pomohli Houpačku uspořádat. Naše díky 

patří těmto sponzorům: Lékárně Přibyslav, SC Metal, 

Tiskárnám Havlíčkův Brod a fi rmě Vykupto. Městu Při-

byslav a Kulturnímu zařízení města Přibyslav posíláme 

díky za fi nanční, organizační a materiální pomoc. Dále 

děkujeme panu faráři Zdeňku Kubešovi za poskytnutí 

nádherné farní zahrady a stodoly – všichni víme, že 

deka bez trávníku by byla jako tělo bez duše. V ne-

poslední řadě děkujeme také všem přátelům, kteří se 

do přípravy festivalu zapojili a bez kterých bychom 

to nezvládli. A samozřejmě Vám, divákům, chceme 

poděkovat za skvělou atmosféru, kterou jste vytvořili 

a prožili ji s námi až do velkého večerního fi nále. A co 

plánujeme teď? Samozřejmě Houpačku 2014, takže 

příště na shledanou!

Jakub Šnýdl a Slávek Tecl

Velká válka
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Stručně řečeno: bylo to čerstvé ovoce, převedené 
do tekutého stavu pomocí zcela nového (u nás 
patentovaného) zařízení a technologických zásad 
konzultovaných s předními odborníky Vysoké školy 
chemicko-technologické (prof. Kyzlink) a Výzkum-
ného ústavu potravinářského (RNDr. Fragner) a 
další. Toto zařízení a tato technologie, kterou jsem 
propracoval a zdokonalil jako vedoucí OTK od 
roku 1956 a od roku 1958 po celkové organizační 
a personální „smršti“ jako vedoucí celého provo-
zu a jediný informovaný pracovník po odchodu 
ředitele Čapka a obou výzkumníků, již tehdy vy-
užívala progresivních metod jako je efekt uperizace 
(dnes uplatněný při výrobě trvanlivého mléka), 
tj. bleskového zahřátí na teploty vyšší než 142°C  
a speciálního koloidního mlýnu vlastní konstrukce 
nazvaného pro jemné zpracování ovoce „MIKRO-
NOR“ a zejména naprosto ojedinělého způsobu 
odstranění vzdušného kyslíku z procesu výroby 
prostřednictvím vakuového systému při úplné inak-
tivaci oxydázy a jiných enzymů. 

O kvalitě takto vyrobené šťávy svědčí nejlépe 
skutečnost, že v záručních podmínkách byla na 
tehdejší dobu stanovena dvojnásobná a vyšší zá-
ruční doba (až 15 měsíců), než u běžných potra-
vinářských výrobků. Tato záruka byla stanovena na 
základě uchování hladiny přirozeného vitamínu C 
ve výrobku. Kvalitu kontrolovala vysoce vybavená 
laboratoř, kterou jsem zařizoval hned po nástupu 
do funkce vedoucího oddělní technické kontroly za 
účinné spolupráce Ing. Rudolfa Svobody, tehdejší-
ho vedoucího podnikové laboratoře a výzkumného 
ústavu potravinářského v Praze, kde jsem nechal 
vyškolit u největšího znalce vitaminového oboru 
RNDr. J. Fragnera našeho pracovníka, kterým byl 
další Přibyslavák, Josef POUL, později mistr a nako-
nec vedoucí celého provozu tekutého ovoce. 

V následujících letech po zahájení výroby a vypra-
cování příslušných směrných technologických po-
stupů a jakostních norem (1958–1961) se sortiment 
PRIBINKY rozšířil na neuvěřitelných 18 druhů: jaho-
dy, borůvky, černý rybíz, meruňky, broskve, jablka, 
jeřabiny, pomeranče, citrony, grapefruity, ananas, 
švestky, karotka s pomerančem, karotka s meruň-
kou, rajčata, paprika, karotka a zeleninový koktejl.

Tento sortiment a narůstající objem výroby (bylo 
překročeno 3 000 tun) kladl zvýšené nároky na 
práci zainteresovaných oddělení závodu, zejména 
na zajištění a přísun surovin – až 5 000 tun ovoce 
a zeleniny, 10 milionů speciálních lahví a korunko-
vých uzávěrů, půl milionu kartonů a další desítky 
materiálů, počínaje cukrem, přes mycí prostředky 
až třeba po pracovní oděvy a ochranné pomůcky. 
Tento úkol s přehledem a neúnavnou péčí zajišťo-
val vedoucí MTZ (dnes by se řeklo logistiky) pan 
Jiří Dejmal se svým kolektivem. Všechno vyrobené 
tekuté ovoce a zeleninu pak s nevšedním zájmem 
a úspěchem prodával vedoucí odbytu a reklamy 
pan Jaroslav Máša, který kromě vlastního prodeje 
organizoval propagační akce od rozšiřování infor-
mačních letáků až po ochutnávkové akce, které se 
konaly snad ve všech větších městech.

Svou roli sehrál také ekonomický útvar, s pra-
covníky Jiřím Klusáčkem, Jaroslavem Hiršem, Ja-
roslavem Štukhejlem, Dobrou Němcem a dalšími 
pracovníky, kteří novou výrobu nadšeně podporo-

vali. PRIBINKA našla podporu i u tehdejšího ředitele 
závodu, pana Bohuslava Netesala a zejména rozho-
dující úlohu sehrál kladný vztah k novému výrobku 
i u takového „mlíkaře“, jako byl podnikový ředitel 
Východočeských mlékáren v Pardubicích, kam jsme 
od roku 1960 organizačně patřili, pan František Mar-
hold. Nelze opomenout obětavou práci desítek děv-
čat ve výrobě (dnes babiček) a mužů v údržbě. Bez 
iniciativní práce elektrikáře Jana Bukovského, strojní-
ků Františka Trdého, Josefa Brabence, Josefa Vlčka, 
J. Močuby a dalších by snad nový provoz ani nevznikl. 
Také cílevědomé řízení práce a technologická kázeň 
mistrů provozu Oldřicha Matýska, Františka Galečky, 
Josefa Poula, energické Marie Pátkové a Zdeny Neu-
mannové přispěla k vynikajícím výsledkům.

Patří jim všem dík, těm nenápadným tichým Při-
byslavákům, kteří žili a někteří ještě žijí mezi námi 
a my ani nevíme, že se zasloužili o zviditelnění ne-
jen závodu, ale celého města v Evropě.

V roce 1961 byla dostavěna III. hala a v ní byla in-
stalována nová výrobní linka podle mého projektu. Je 
zajímavé, že PRIBINKA nebyla nijak vřele přijata česko-
slovenskými konzerváři – nemohli asi přenést přes srd-
ce, že takový výrobek vznikl v mlékárenském sektoru.

Zato na zahraničním odborném fóru hrála 
PRIBINKA od počátku prim, protože takový výro-
bek nedokázal nikdo vyrobit. V šedesátých letech 
se výrobou dřeňových ovocných a zeleninových 
šťáv zabývali Italové, Švýcaři, Němci, Bulhaři, Ma-
ďaři, Poláci, Rusové a Jugoslávie. 

Strojně technologické zařízení se u všech evrop-
ských výrobců skládalo z různých pasírek, drtičů 
a extraktorů rozmanité konstrukce. Náš Výzkumný 
ústav potravinářské a chladící techniky se pokou-
šel sestrojit také takovou jednodušší linku, která 
se zkoušela na Slovensku, ale neuspěl. Pribina vy-
cházela z americké koncepce, ve které zdokonalila 
hlavní a prakticky universální drtič s homogenizač-
ním účinkem a jemným „koloidním“ rozmělněním 
ovoce. Ale nejdůležitějším zařízením byla deaerační 
kolona (odvzdušňovací), vyrobená unikátní meto-
dou ze skla v závodě Kavalier Sázava, provoz Rů-
ženín. Technolog, pan Pivoňka, se velmi zpotil, než 
se mu podařilo vyrobit skleněné válce o průměru 
400 mm, délce 2,5 m a obsahu 250 lt, které musely 
vydržet přetlak 6 atmosfér a podtlak 600 mmHg. 
Tato skleněná kolona byla zapojena do centrálního 
vakuového systému a nemá obdoby ani v evropské, 
ani v americké technologii. Je patentována a byla 
různě obcházena jinými výrobci tekutého ovoce. Je 
nositelem hlavního tajemství výroby PRIBINKY.

Tehdejší omezené možnosti styku se Západem sa-
mozřejmě vylučovaly možnost prezentace na velkých 
světových výstavách, avšak v rámci RVHP se stala 
PRIBINKA předmětem odborných přednášek a dis-
kusí na mezinárodních výstavách a potravinářských 
symposiích v Berlíně, Varšavě, Sofi i, Oděsse, Erfurtu 
atd. a všude získávala uznání a čestná ocenění.

Například na mezinárodní výstavě IGA 66 
v Erfurtu získala PRIBINKA nejvyšší ocenění a zla-
tou medaili. Rád jsem při jejím převzetí slyšel z úst 
předsedajícího symposia, že PRŽIBYSLAV v Česko-
slovensku může být hrda na takový závod jako je 
PRIBINA.

Evropští a dokonce i zástupci z Blízkého východu 
projevovali zájem nejen o výrobek (začal vývoz do 

Babičko, co to byla PRIBINKA?
(dokončení článku z červnového čísla Přibyslavského občasníku)

Německa a Polska), ale také o strojně technologic-
ká zařízení. Škoda, že tento konkrétní požadavek 
a zájem nebyly tehdejší Strojírny potravinářského 
průmyslu schopny akceptovat. Rusko například 
dostalo z tohoto důvodu zdarma celou projekční 
dokumentaci a podle ní vyrobilo dvě linky, které 
pracovaly v potravinářském kombinátu v Oděsse.

Všechno má svůj konec.
Počátkem sedmdesátých let sílila snaha tehdejší 

Hlavní správy mlékáren „vyčistit“ výrobní progra-
my, tj. zbavit se všeho, co nesouviselo se zpraco-
váním mléka, jež vyústila v roce 1970 k nucenému 
ukončení výroby PRIBINKY a předání technologie 
včetně strojů Východočeským konzervárnám v No-
vém Městě n/M. a závodu v Dobrušce. Konzervár-
ny sice přijaly závazek, že nejméně dva roky budou 
vyrábět tekuté ovoce a zeleninu, ale vyráběly jen 
tři druhy a během tří let zmizela PRIBINKA z trhu 
bez jakéhokoliv vysvětlení. Stejnému podniku byla 
předána také výroba sirupů, ovocných vín a dže-
mů. Výroba džemů však vydržela až téměř do roku 
1980, protože výrobci jogurtů nebyli s náhradou 
PRIBINY spokojeni. 

Ukončení výroby PRIBINKY bylo dodatečně 
ofi ciálně zdůvodněno tak, že nemohla být na trhu 
realizována za cenu, která by zaručila její dobrou 
rentabilitu. Bylo to v dobách centrálně plánované 
ekonomiky, kdy se ceny tvořily na centrálním úřadě, 
a tento způsob zlikvidoval celou řadu nadějných vý-
robků.

Důsledkem ukončení konzervárenské výroby 
bylo uvolnění 78 pracovníků a je důležité říci, že 
PRIBINA tyto lidi nevysadila z práce, ale našla pro 
ně uplatnění v nové výrobě – začala éra velkovýro-
by sýru HERMELÍN.

Ing. Jaroslav Kolek

Poznámka redakce:
V letošním roce se Ing. Jaroslav Kolek dožil krás-
ného životního jubilea, k němuž mu dodatečně 
gratulujeme, přejeme do dalších let hodně zdraví. 
Zároveň děkujeme za zajímavé vyprávění o histo-
rii nedávné a přece pro mnohé z nás neznámé.

redakční rada Přibyslavského občasníku
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PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2013 – CELKOVÉ VÝSLEDKY PO ŠESTI DISCIPLINÁCH
MUŽI Kuželky Míčový víceboj Silový trojboj Přespolní běh Běh do vrchu Cyklistika Celkově
Příjmení Jméno body pořadí 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 93,18 7 489,35 1
Vábek st. Jaroslav 100,00 1 81,25 7-8 37,58 9 80,09 7 73,61 10 93,18 8 465,71 2
Kasal Matěj 64,04 15 93,75 2-5 84,33 6 91,75 2 0,00 0 87,02 10 420,89 3
Loužecký ml. Petr 65,17 13 93,75 2-5 0,00 0 79,15 8 85,48 4 90,13 9 413,68 4
Kasal Roman 77,53 6 93,75 2-5 0,00 0 74,47 11 81,54 6 85,07 11 412,36 5
Háněl Tomáš 58,43 19 87,50 6 0,00 0 60,76 13 77,94 7 67,89 15 352,52 6
Šubrt Petr 77,53 5 0,00 0 0,00 0 88,03 3 84,13 5 99,81 4 349,50 7
Kubát Jiří 71,91 10 100,00 1 74,54 7 76,37 10 0,00 0 0 0 322,82 8
Moštěk Josef 76,40 7 68,75 9-12 100,00 1 0,00 0 58,89 12 0 0 304,04 9
Moravec Vojtěch 0,00 0 0,00 0 0,00 0 77,45 9 94,64 2 94,94 6 267,03 10
Kvarda František 64,04 14 50,00 17 65,68 8 0,00 0 0,00 0 79,34 13 259,06 11
Kasal Jakub 0,00 0 81,25 7-8 0,00 0 83,90 5 92,98 3 0,00 0 258,13 12
Moravec Jaroslav 0,00 0 0,00 0 0,00 0 81,52 6 72,60 11 99,69 5 253,81 13
Loužecký Richard 26,97 22 62,50 13-15 0,00 0 56,80 15 38,41 13 0,00 0 184,68 14
Loužecký Filip 60,67 17 62,50 13-15 0,00 0 55,99 16 0,00 0 0,00 0 179,16 15
Vykoukal Ladislav 94,34 2 62,50 13-15 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 156,84 16
Dubský Miroslav 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 77,94 9 78,35 14 156,29 17
Loužecký st. Petr 86,52 4 68,75 9-12 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 155,27 18
Dolák Vladimír 71,91 9 68,75 9-12 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 140,66 19
Matějka Zdeněk 60,67 16 68,75 9-12 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 129,42 20
Matějka Luboš 48,31 20 56,25 16 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 104,56 21
Lehrl Tomáš 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 0 0 100,00 22
Řezníček Roman 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 0,00 0 0 0 100,00 23
Nejedlý Zdeněk 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 100,00 24
Tomek Jaromír 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 99,94 2 99,94 25
Ševčík Luděk 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 99,85 3 99,85 26
Juhás Tomáš 0,00 0 0,00 0 94,59 2 0,00 0 0,00 0 0 0 94,59 27
Zídek František 92,13 3 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 92,13 28
Bukovský Jan 0,00 0 0,00 0 91,16 3 0,00 0 0,00 0 0 0 91,16 29
Mikulinec Michal 0,00 0 0,00 0 90,57 4 0,00 0 0,00 0 0 0 90,57 30
Prchal Petr 0,00 0 0,00 0 0,00 0 86,26 4 0,00 0 0 0 86,26 31
Šrámek Roman 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 83,66 12 83,66 32
Moštěk Jan 73,03 8 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 73,03 33
Zach Vladimír 69,66 11 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 69,66 34
Sedlák Tomáš 59,55 18 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 59,55 35
Zelníček Luboš 0,00 0 0,00 0 0,00 0 57,45 14 0,00 0 0,00 0 57,45 36
Henzl Pavel 48,31 21 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 48,31 37
ŽENY Kuželky Míčový víceboj Silový trojboj Přespolní běh Běh do vrchu Cyklistika Celkově
Příjmení Jméno body pořadí 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 87,10 2 487,10 1
Habichová Žaneta 85,90 5 81,25 3-4 58,22 4 84,77 3 89,29 2 83,00 5 482,43 2
Loužecká Kristýna 94,87 3 75,00 5-6 0,00 0 90,11 2 88,24 3 77,02 6 425,24 3
Sedláková Lenka 57,69 11 81,25 3-4 64,77 3 75,09 6 65,79 6 73,00 7 417,59 4
Šubrtová Lucie 64,10 10 75,00 5-6 0,00 0 81,07 4 70,75 5 85,88 3 376,80 5
Šubrtová Eliška 100,00 1 93,75 2 0,00 0 0,00 0 83,33 4 71,38 8 348,46 6
Moravcová Gabriela 0,00 0 0,00 0 77,65 2 78,51 5 0,00 0 85,72 4 241,88 7
Mošťková Miroslava 80,77 6 43,75 8-9 0,00 0 0,00 0 39,47 7 0,00 0 163,99 8
Loužecká Veronika 75,64 8 62,50 7 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 138,14 9
Vermešová Ludmila 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 100,00 10
Lazárková Veronika 98,72 2 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 98,72 11
Kvardová Markéta 92,31 4 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 92,31 12
Seemannová Jitka 42,31 12 43,75 8-9 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 86,06 13
Tresová Alena 80,77 7 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 80,77 14
Filová Lucie 66,67 9 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 66,67 15
Dvojice Kuželky Míčový 

víceboj
Silový 
trojboj

Přesp. 
Běh

Běh 
do 

vrchu

Cyklis-
tika

Body 
celkem

Pořadí

Loužeckovi 160,04 168,75 0,0 169,26 173,72 167,15 838,92 1
Šubrtovi 0,00 0,00 0,0 169,10 154,88 185,69 509,67 3
Mošťkovi 157,17 112,50 0,0 0,00 98,36 0,00 368,03 2
Vykoukal, 
Loužecká V.

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

Zach, 
Lazárková

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

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

PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2013    
CYKLISTIKA – VÝSLEDKY
MUŽI
Příjmení Jméno Čas Body Pořadí
Nejedlý Zdeněk 0:53:45 100,00 1

Tomek Jaromír 0:53:47 99,94 2

Ševčík Luděk 0:53:50 99,85 3

Šubrt Petr 0:53:51 99,81 4

Moravec Jaroslav 0:53:55 99,69 5

Moravec Vojtěch 0:56:37 94,94 6

Plachta Marek 0:57:41 93,18 7

Vábek Jaroslav 0:57:43 93,13 8

Loužecký Petr 0:59:38 90,13 9

Kasal Matěj 1:01:46 87,02 10

Kasal Roman 1:03:11 85,07 11

Šrámek Roman 1:04:15 83,66 12

Kvarda František 1:07:45 79,34 13

Dubský Miroslav 1:08:36 78,35 14

Háněl Tomáš 1:19:10 67,89 15

ŽENY
Příjmení Jméno Čas Body Pořadí
Vermešová Ludmila 1:02:01 100,00 1

Stehlíková Růžena 1:11:12 87,10 2

Šubrtová Lucie 1:12:13 85,88 3

Moravcová Gabriela 1:12:21 85,72 4

Habichová Žaneta 1:14:43 83,00 5

Loužecká Kristýna 1:20:31 77,02 6

Sedláková Lenka 1:24:57 73,00 7

Šubrtová Eliška 1:26:53 71,38 8

DVOJICE
Příjmení Body Pořadí
Šubrtovi 185,69 1

Loužeckovi 167,15 2

PŘIBYSLAVSKÝ 
DVANÁCTIBOJ 2013 
– CYKLISTIKA
Ideální cyklistické počasí vytvořilo tu správnou 
kulisu pro šestou disciplinu dvanáctiboje 
– cyklistický závod v délce 30 km na trase 
Přibyslav – Modlíkov – Havl. Borová - Vepřová  
- Malá Losenice (2x okruh) – Přibyslav. Závodu 
se zúčastnilo celkem 24 závodníků – 16 mužů 
a 8 žen; jeden z účastníků závod pro defekt 
nedokončil. Příští disciplinou dvanáctiboje 
bude 21. července 2013 závod na kolečkových 
bruslích v délce cca 3,5 km, který se uskuteční 
na přibyslavské cyklostezce. Prezentace od 9:00 
hod na parkovišti – cca 200 m od křižovatky 
cyklostezky s komunikací Přibyslav – Olešenka 
(směr Sázava) - start v 9:30 hod. tamtéž.

 Ing. Josef Moštěk
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5. disciplina – 9. 6. 2013
Této discipliny se zúčastnilo 28 závodníků. Trať pro 
nejmladší děti měřila cca 1 km, pro ostatní 4 kate-
gorie cca 6 km. Závod probíhal za slunečného po-
časí, což nás potěšilo, nepotěšili nás ale bezohlední 
uživatelé cyklostezky, kteří nám komplikovali prů-
běh závodů. Naopak se našli i ti slušní, ohleduplní 
– a jim chceme poděkovat!

Výsledky:
KATEGORIE: nejmladší děti 
Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas
1. Teml Martin 2007 2:42 min

2. Kvarda Martin 2007 2:46 min

3. Šubrtová Šárka 2009 3:07 min

4. Teml David 2009 3:40 min

5. Havlíčková Denisa 2009 4:08 min

6. Klementová Nikola 2009 4:38 min

7. Teml Michal 2009 4:58 min

8. Loužecká Amálie 2008 5:07 min

KATEGORIE: DÍVKY - mladší
Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas
1. Čeloudová Pavla 2002 11:18 min

2. Šubrtová Eliška 2003 12:29 min

3. Kasalová Apolena 2002 12:37 min

4. Havlíčková Tereza 2003 12:47 min

5. Loužecká Terezie 2003 13:27 min

6. Fikarová Anna 2002 15.04 min

7. Loužecká Viktorie 2003 16.03 min

KATEGORIE: DÍVKY - starší
Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas
1. Čeloudová Nela 2000 10:29 min

2. Fikarová Kateřina 2001 12:20 min

3. Körberová Aneta 2001 12:29 min

4. Šťastníková Štěpánka 2000 12:34 min

KATEGORIE: CHLAPCI - mladší
Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas
1. Loužecký Filip 2003 13:20 min

2. Körber Pavel 2005 14:04 min

3. Mrtka Radim 2007 14:19 min

4. Mrtka Patrik 2006 15:34 min

5. Kvarda Petr 2005 16:07 min

6. Havlíček Radek 2006 16:12 min

7. Flekal Jakub 2006 16:25 min

KATEGORIE: CHLAPCI - starší
Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas
1. Kasal Prokop 2001 10:19 min

2. Loužecký Richard 2001 12:16 min

Děkujeme za účast a výbornou atmosféru, kterou 
dětem vytvořili rodiče. Těšíme se na vás při další dis-
ciplině, kterou bude DUATLON na přibyslavském 
letišti dne 14. července 2013.

K. Loužecká

CYKLISTÉ DO PŘIBYSLAVI
V rámci konání 17. ročníku mezinárodního cyklistického etapového závodu mužů VYSOČINA 2013 zaví-

tají účastníci poprvé v historii tohoto závodu v neděli 4. srpna 2013 i na Bechyňovo náměstí v Přibyslavi, 

kde bude odstartována v 9.30 hod. závěrečná čtvrtá etapa. Na Bechyňově náměstí bude i cíl etapy včetně 

průjezdů jednotlivých okruhů a vyhlášení vítězů závodu. Cyklisté absolvují celkem 5 okruhů, které vedou 

z Přibyslavi obcemi Malá Losenice, Velká Losenice, Sázava, Nížkov, Buková (vrchařská prémie v každém 

okruhu), Olešenka, Poříčí, zpět do Přibyslavi. Celková délka etapy je 127 km a předpokládaný cíl je ve 

12.30 hodin. V roce 2012 startovalo v tomto závodě 129 cyklistů z ČR, Německa, Holandska, Slovenska a 

Rakouska. Dalším etapovým městem je pro první a druhou etapu Bystřice nad Pernštejnem, třetí etapa má 

cíl v Poličce.

Co se týká dopravního omezení, bude krátkodobě omezen provoz jen v místě průjezdu cyklistů. Podrob-

nější informace o této akci najdete na www.vysocinatour.sweb.cz. Zveme všechny příznivce cyklistiky. 

Milan Plocek, ředitel závodu

Biketrial 

Koncem května a vlastně skoro celý červen byl pro Marka a Adama 
Pochtiolovi bohatý na závody.

V sobotu 25. 5. se konalo v Záriečie na Slovensku první kolo Evrop-
ského poháru v biketrialu. Celý závod se jel na mokré a blátivé trati. 
Marek v závodě obsadil velmi pěkné 2.místo, když nestačil jen na 
úřadujícího mistra světa Adama Morewooda z Velké Británie. Hned 
další týden 1. 6. se jel již třetí závod M-ČR ve Velké Bystřici u Olomou-
ce, který byl zároveň dalším nominačním závodem pro letošní ME 
a MS. Marek ve své kategorii předvedl solidní výkon a v závodě zvítě-
zil.  Adam v kategorii Beginner B v Přeboru ČMF dojel na 2. místě.

Sobota 8. 6.  - byly Hamry nad S. organizátorem dalšího mistrov-
ského závodu. Letos poprvé se jelo na suché trati. Markovi se dařilo 
a s velikým bodovým náskokem zvítězil před domácím jezdcem Pe-
trem Mokrým. I Adam ve své kategorii zvítězil. Následující sobotu - 
15.6. se jezdci sešli na trati v Novém Veselí. Jel se poslední nominační 
závod na ME a MS a zároveň i druhý fi nálový podnik  E.P. V kategorii 
Beginner se Marek umístil na 2.místě za Adamem Morewoodem, kte-
rý jel téměř bezchybně a Marek na něho i v tomto závodě nestačil. 
V celkovém hodnocení E. P. bylo stejné pořadí, v M-ČR si upevnil cel-
kové vedení a bez problémů se kvalifi koval na ME i MS. Adam taky zvítězil a vede v Poháru ČMF. Aby toho 
kluci neměli málo, hned druhý den 16. 6. odjeli do Říčan u Prahy, kde se jelo neofi ciální M-ČR UCI - svaz 
cyklistiky. Marek vyhrál, Adam byl třetí. Koncem června se Marek zúčastní soustředění reprezentačního 
týmu a 10. 7. odjíždí do Španělska, kde se jede 13. 7. závod ME a 20. 7. závod MS. Další závod MSse jede 
27. 7. v Blansku, kam Marek zve své kamarády a příznivce. Za oddíl Biketrial Nové Veselí mu přejeme co 
možná nejlepší umístění. 

 Za Biketrial Nové Veselí , Pochtiol J.
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 Horké zprávy 
sportovní redaktorky 
dr. Zorky Horké -  
Dračí lodě 
V sobotu 15. června 2013 se na rybníce Řeka konaly 
závody Dračích lodí – O trofej rytíře Mikoláše Střely. 
V letošním II. ročníku měli své zastoupení i přibyslavští 
a sluší se napsat, že velice důstojné.

Parta mladých lidiček, která na start nastoupila 
bez jakékoliv přípravy, poprvé ve svém životě, před-
vedla na Řece vynikající výkon. Po celodenní makačce 
s pádlem se naše  „Přibyslavská galerka“  vyšvihla mezi 
elitu týmů, která rozhodně nepatří na podobných zá-
vodech mezi nováčky, a strhující fi nálovou jízdou se 
umístila na skvělém druhém místě!

Velký dík patří kapitánce a zároveň bubenici pla-
vidla – Lucii Krčové, která celý tým dala dohromady, 
a všem pádlujícím borcům, kteří se mezi čtyřiadvaceti 
týmy nenechali zahanbit.

Další soutěžní klání čeká „Přibyslavskou galer-
ku“  koncem prázdnin, 24. 8. t. r.  na Velkém Dářku. 
Přijeďte se podívat a fandit! Nudit se rozhodně ne-
budete. Samotné Dračí lodě, závody i doprovodný 
program stojí za to.                               

 „Přibyslavská galerka“ – její členové      

Březina Radek           
Dočekalová Lenka Neumann Zdenek     
Halík Josef  Pavlovičová Hana
Klement Pavel Pometlo Jan
Krčová Lucie Smělá Jitka
Kučírek Jose Stehno Jakub
Lán Martin  Stejskal František
Linhart Pavel  Škacha Martin
Mach Michal  Tonar David
Máša Jakub Vavroušek Jiří
Močuba Patrik ZadinaTomáš
                                                         

Radka Stehnová 

FÉROVÉ PŮJČKYFÉROVÉ PŮJČKY 
☞  živnostníci, zaměstnanci, 

důchodci a MD
☞  možnost odkladu splátek
Telefon: 777 229 889Telefon: 777 229 889  
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Uzávěrka 
příštího čísla
19. 7. do 12.00 hod.
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TISKOVÁ ZPRÁVA K VÝSTAVĚ 
Z VĚŘINOVÉ MENU
Ateliér Design skla je nejmladším sklářským ate-

liérem v České republice a na Slovensku (vznikl 

v roce 2008). Poskytuje dvoustupňové studium, 

které směřuje studenta k cílenému uměleckému vy-

jádření na multidisciplinární úrovni. Neklade důraz 

na české sklářské řemeslné postupy, ale naopak se 

snaží etablovat svébytný neokonceptuální názor, 

který je stěžejním bodem celé práce. Součástí stu-

dia je podpora významné autorské pozice, jejíž te-

matické rozpětí a výrazová heterogennost posouvá 

ateliérovou tvorbu k bohatě strukturovanému svě-

tovému sklářství. Zároveň se snaží kontextualizovat 

své práce v rámci současného umění.

Výstava Zvěřinové menu, prezentuje studenty 

a absolventy ateliéru Design skla. Výběr těchto 

autorů určilo jejich společné téma, kterému se vě-

novali a tím je zvířecí prvek. Bez jakéhokoliv mate-

riálového vymezení nebo zadání se paradoxně osm 

studentů tohoto tématu dotýká. Název Zvěřinové 

menu tak obsahuje koncepci výstavy, která nabízí 

širokou škálu uměleckých výstupů, týkajících se 

zvířat.

Veronika Reková je absolventkou magisterské-

ho studia, která se v posledních dvou letech věnuje 

kritické refl exi výstavnictví drobného zvířectva. Je 

chovatelkou králíků a současně posuzovatelkou 

zvířat na výstavách. Její práce refl ektuje jeden z po-

žadavků, který králík musí splňovat a tím je vysoký 

lesk srsti. Prostřednictví skleněných nití utváří ne-

konečnou třpytivou srst, která v sobě ukrývá pře-

pravku. Veronika tento záměr zdůvodňuje větou 

„věznitel se stal vězněným“ a to z toho důvodu, aby 

konfrontovala diváka s realitou.

Helena Ťapajnová pracuje především s užitou 

porcelánovou plastikou, kterou kombinuje s fouka-

ným a plochým sklem. Sklo je zde vnějším činitelem, 

který způsobuje amputace jednotlivých částí těla 

srnek, pejsků, slonů apod. Helena tento drastický 

vizuální výstup zdůvodňuje vzpomínkami na dět-

ství, kdy si nemohla s porcelánovou plastikou nikdy 

hrát a ani se jí dotýkat, aby ji nerozbila. Postupem 

času se tak dekorace stala ikonou nedotknutelnos-

ti. Helena ji však v dospělosti překonává a hravou 

formou paroduje.

Tereza Anderlová ve své práci vychází z volnoča-

sové aktivity a tím je lovectví. Má chovatelskou sta-

nici Gordon setrů, kteří se specializují na lov perna-

té zvěře. Pomocí peříček skládá kaleidoskopickou 

mandalu, která nerespektuje tradiční zabarvení 

bažanta nebo koroptve.  

David Valner je absolventem ateliéru Design skla 

a tato práce je jedna z prvních, která vznikla po studiu 

našeho ateliéru ve Zlíně. Šmejdy jsou produkty, které 

nám nabízí teleshopping. Mají nám usnadňovat prá-

ci, ale opak je pravdou, po krátké době užívání ne-

fungují nebo mají závadu, ačkoliv je jejich design pro-

pracovaný. Jejich podstatu David ukrývá pod silnou 

srstí a skleněným tělem. Záměrnou vyeste tizovaností 

staví do  kontrastu s faktem, že produkt má krátkou 

životnost, čímž ztrácí svojí funkci.

Jakub Čech vytvořil malou kapličku „Boží muka“ 

pro intimní prostor pokoje. Jednoduchý tvar a vy-

stříbřený vnitřní prostor kapličky refl ektuje zdobné 

prvky sakrální architektury. Na tuto práci navazuje 

pomníček pro všechna zvířátka, která byla zasaže-

na dopravním prostředkem. Tvarosloví a materiál 

vychází z typologie pomníčků, které vidíme u cest.

Anna Minxová se zabývá přeměnou nevinné 

plyšové hračky na mechanický stroj. Plyšové hračky 

shodily nepotřebný plyš a začaly samy pracovat. 

Svým mechanickým pohybem malují obrazy. Vzni-

ká tak pomocí řízené náhody artefakt, který má je-

dinečnou autenticitu. 

Ivana Zuskinová vytvořila koncepci mořské 

pandy. To je slovní hříčka 4-leté Tatiany. Ivana 

na základě tohoto slovního spojení vytvořila kult 

zvířete, který znázorňovala v rovině dětských kre-

seb. Tyto kresby jsou součástí velkého celku, který 

utvořily další osoby. Jednoduché linie pak převedla 

do trojrozměrných šperků a objektů. Imaginární až 

dadaistická povaha tohoto projektu, je zároveň žijí-

cím virtuálním světem, který Ivana prostřednictvím 

blogu odkrývá. V rámci tohoto projektu se může, 

kterýkoliv divák zapojit do tvoření světa pandy 

a zaslat na email svojí kresbu, která bude součástí 

velké prezentace na blogu a výstavách:  

http://morskapanda.tumblr.com

http://designskla.fmk.utb.cz/#/cz

https://www.facebook.com/pages/Ateliér-skla-UTB-Zl%C3%AD-

n/168391816592429?fref=ts
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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

Státní svátky
5. červenec 
– Den slovanských věrozvěstů Cyrila 

a Metoděje

6. červenec 
– Den upálení mistra Jana Husa



ČERVENEC 2013Str. 24 KZMP

Přibyslavský občasník 07/2013, číslo 271. Vydává město Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav. Evidenční číslo MK ČR E 16788. Odpovědnost za vydavatele má Rada města Přibyslav. 

Redakční rada: Zdeňka Valnerová (šéfredaktor), Anna Šauerová (sběr příspěvků a počítačový přepis), Markéta Gögeová (počítačový přepis). Fotografi e: Ladislav Hladík st. a z archívů přispěvatelů. Příspěv-

ky vyjadřují názory autorů a nemusí být totožné se stanoviskem vydavatele a redakční rady. Redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla 
– 19. 7. 2013 do 12.00 hodin. Adresa redakce: KZMP, Bechyňovo náměstí 45, 582 22 Přibyslav, e-mail: obcasnik@pribyslav.cz. Grafi cká úprava a sazba www.judacreative.cz, tisk GRAFIES a.s. Hlinsko, 

náklad 1670 výtisků

červenec 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. července 2013 Pravidelný provoz městského koupaliště sportovní areál SZM Přibyslav- 
od   1. července 2013 Uzavírka silnice na Polnou-oprava mostu Polenská ulice Mě Ú Přibyslav- 
od   1. července 2013 Přibyslavská gotická věž uzavřena – oprava věž Mě Ú Přibyslav, KZMP- 
od  1. července 2013 Burza knih – nákup až se 100 % slevou Kurfürstův dům KZM Přibyslav- 
od   1. července 2013 Rozmisťování kontejnerů na bioodpad dle rozpisu Mě Ú- 
od   1. července 2013 Uzavírka komunikace pokračuje I/19-z Dobré do Přibyslavi Mě Ú Přibyslav- 
od   1. července 2013  Výstava mladých sklářů  Kurfürstův dům KZM Přibyslav- 
od   1. července 2013 Výstava akademik S. Bechyně Kurfürstův dům KZM Přibyslav - 
od  1. července 2013 Každou sobotu knihovna uzavřena Kurfürstův dům KZM Přibyslav- 
od  1. července 2013 ICMM otevřeno po celý týden 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 pro členy Městské koupaliště SPCCH ČR ZO, SZM Přibyslav- 
       5. července 2013 Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje státní svátek- 
       6. července 2013 Den upálení mistra Jana Husa státní svátek- 
       6. července 2013 ve 20.00 h. Modlíkovské hudební léto – KATAPULT areál Modlíkov obec Modlíkov- 
       9. července 2013 v 19.00 h. Kondiční plavání pro členy Městské koupaliště SPCCH ČR ZO, SZM Přibyslav- 
    16. července 2013 v 19.00 h. Kondiční plavání pro členy Městské koupaliště SPCCH ČR ZO, SZM Přibyslav- 
    23. července 2013 v 19.00 h. Kondiční plavání pro členy Městské koupaliště SPCCH ČR ZO, SZM Přibyslav- 
    26. července 2013  Svatoanenská pouť (malá pouť) sv. Anna u Pohledu obec Pohled- 
    28. července 2013 Svatoanenská pouť (velká pouť) sv. Anna u Pohledu obec Pohled- 
    30. července 2013 v 19.00 h. Kondiční plavání pro členy Městské koupaliště SPCCH ČR ZO, SZM Přibyslav- 
      4. srpna 2013 v 9.30 h. Vysočina 2013  – mezinárodní  cyklistický závod Bechyňovo náměstí   i. Plocek; TJ Slova Žďár nad S. - 


