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Z Městského úřadu 
Přibyslav

Co přinesl začátek letních prázdnin
Konec školního roku 2012–2013
V tomto roce bylo ukončeno vyučování o týden dříve. Vyřazení žáků ze dvou 9. tříd 
se tradičně uskutečnilo ve slavnostním sále přibyslavského zámku již 21. června. Za 
město jsem popřál všem absolventům hodně štěstí v dalším studiu a v životě. Akce se 
zúčastňuje ředitel ZŠ, třídní učitelé, rodiče, prarodiče a další hosté. Slavnost připravu-
je a uvádí Spolek pro občanské záležitosti, kulturní program zajišťuje základní škola. 
V době od 24. do 28. června měli žáci ředitelské volno. Pro výstavbu nových budov 
školy bylo nutné a pomohlo.

Povodeň v Přibyslavi
Ani tentokrát se nám nevyhnulo nebezpečí, které způsobují vydatné, či náhlé dešťové 
srážky. Hladina Sázavy a Losenického potoka dosáhla 25. června až třetího povodňo-
vého stupně. Již při prvním stupni je aktivována povodňová komise. Její složení je stále 
přístupné na úřední desce města a na jeho webových stránkách v menu Samospráva, 
podmenu Výbory, komise, školská rada. Povodňový plán je rovněž veřejně přístupný 
a je v menu Legislativa, podmenu Plány. Každoročně jsou tyto dokumenty aktualizová-
ny. Tentokrát se vše obešlo bez škod na majetku. Lidé nebyli ohroženi. Zbytečný medi-
ální šum se konal ohledně kamenného mostu v Ronově nad Sázavou. Střední oblouk 
byl v té době již vyzděný a čekalo se na zatvrdnutí, které má svou technologickou lhůtu. 
Ta vypršela v den, kdy začala voda stoupat. Pracovníci fi rmy EVOS-HYDRO z Ledče 
nad Sázavou, nejprve začali odstraňovat ty části ramenátu, které mohly překážet pro-
plouvajícím předmětům. V době, kdy odstraňování bylo již nebezpečné, jsme se obrátili 
o pomoc na profesionály z Hasičského záchranného sboru v Havlíčkově Brodě. Ti si 
se svým vybavením, se zkušenostmi a za pomoci našich hasičů z JPO II, hravě poradili 
s velkou vodou. Z lodě, bezpečně jištěni, dokončili vyřezání zbylých částí ramenátu. 
Velký dík našim i profesionálním hasičům. Most nebyl ohrožený a vůbec nehrozil zří-
cením, jak se objevilo v médiích. Naopak dozděním největšího středního oblouku byl 
zpevněn tak dobře, že jsme byli, jak se říká, za vodou. Voda jak rychle stoupala, tak zase 
klesala. Přibyslavská pouť, výstava chovatelů i další akce (vernisáž v městském muzeu, 
sportovní utkání, taneční zábavy) se konaly již za slunečného počasí.

Návštěva z Mook en Middelaar
Dne 8. července jsme na radnici přijali skauty z Mook en Middelaar, kteří u nás byli na 
táboře v Železných Horkách. Bohatý program pro ně připravili naši Junáci. S některými 
holandskými skauty jsme se nedávno setkali u nich doma. Je krásné, že vzdálenosti a 
hranice dnes nehrají žádnou podstatnou roli. Všem organizátorům za starost o pobyt 

holandských přátel děkuji.

Hasičské prapory
V pátek 12. července byla otevřena výstava hasičských praporů. K vidění je nově 
restaurovaný nejstarší hasičský prapor v naší vlasti. Výstava je otevřená ve výstav-
ních sálech u vchodu do zámku. Kurátorem je Mgr. Stanislav Bárta, pracovník 
Centra hasičského hnutí v Přibyslavi, výtvarná ztvárnění jsou od Mgr. Daniela 
Korába, profesora Gymnázia v Havlíčkově Brodě. Restaurování provedla fi rma ALERI-
ON. Krásná expozice, která oživuje stálou výstavu. Doporučuji navštívit.

Investice
Rekonstrukce a dostavba ZŠ Přibyslav: v nové budově se kompletují konečné prvky, 
nová tělocvična je zastřešena, suterén staré budovy (C), včetně kotelny je v poslední 
fázi rekonstrukce, u nové učebny výtvarné výchovy se bude překládat střešní krytina a 
buduje se jeden ze spojovacích koridorů.
Historický most v Ronově nad Sázavou: jsou zaklenuty již dva oblouky, částečně vy-
zděné boky mezi těmito oblouky a začalo se pracovat na levém oblouku.
Věž: v době, kdy píši tento příspěvek, začíná stavba lešení a tím i letošní statické zajiš-
tění zdiva věže.

Poděkování
V dubnu tohoto roku ukončil svoji dlouhodobou praxi a odešel do důchodu MUDr. Jasoň 
Klíma. Během svého působení v zubní ordinaci pomohl nesčetnému množství pacientů 
a zasloužil se výrazně i o udržení preventivní zubní péče pro školní dorost. Chvályhodná 
je i jeho letitá práce pro Český červený kříž. S panem doktorem jsem prožil žákovská, 
středoškolská a částečně i vysokoškolská léta. Proto jsem si dovolil, na posledním setkání, 
při besídce malých červeno-křižáků, ho přemlouvat, aby ještě nějaký čas setrval v praxi. 
Úspěšný jsem nebyl. Na druhé straně plně chápu jeho rozhodnutí. Věřím, že jen dočasně 
jsme bez druhého zubního lékaře. Práce pana doktora si vážím, děkuji mu za sebe i za 
město Přibyslav a přeji mu, aby si užíval zasloužený důchod. Jako pokračovatel doktorské 
rodiny Klímů se výrazně zapsal do života našeho města a regionu.

Ke konci měsíce července ukončí lékařskou praxi další z našich dlouholetých pánů dok-
torů, a to MUDr. Zdeněk Sadílek. Pan doktor je úspěšný dětský lékař a jako takového si ho 
pamatují generace dětí, rodičů a prarodičů. Velmi důležitá je i jeho spolupráce se základní 
školou v oblasti preventivní péče o dorost. Pan doktor dlouhodobě stál v čele sdružení 
SALUS. Měl jsem možnost s ním mnohokrát jednat. Spolupráce s ním byla vždy inspira-
tivní a velmi korektní. S věkem se nedá obchodovat a tak chápu rozhodnutí pana doktora 
odejít do důchodu. Práce pana doktora si vážím, děkuji mu za sebe i za město Přibyslav 
a přeji mu, aby si užíval zasloužený důchod a mohl se věnovat historii a cestování. Neza-
pomenutelné jsou i jeho přednášky. Jako dětský lékař se výrazně zapsal do historie města 
Přibyslav a naší spádové oblasti. V ordinování dětského lékaře bude pokračováno.

Všem čtenářům Přibyslavského občasníku přeji krásné léto.

Mgr. Jan Štefáček
starosta

Vzít rozum do hrsti a tvrdě pracovat
Dovolím si ve svém komentáři  opustit tentokrát město Přibyslav. Vrátil jsem se z dovo-
lené v Jizerských horách, kde jsem velmi pozorně sledoval, v jakém stavu se nachází 
místní městečka a obce. Kraj, který je těžce poznamenán poválečným odsunem němec-
kých obyvatel: společně se starousedlíky zmizely i vazby na půdu a majetek, zmizely 
kulturní i náboženské tradice. Z tamního kraje přímo tryská, co může zapříčinit nezvlád-
nutá svoboda bez pevného ukotvení a řádu.  Ti, kteří sem přišli po válce, po původních 
obyvatelích, neměli dostatek sebekázně, aby dokázali udržet to, co jejich předchůdci 
po staletí budovali.  Jaký je to rozdíl proti naší Přibyslavi! Mohou nás stokrát naštvat 
„maloměstské“ poměry, nízké platy v regionu, komplikace v infrastruktuře a mnoho 
dalších peripetií, které přináší život v městečku na Vysočině, ale pořád žijeme v místě, 
kde o sebe mají sousedi zájem, kde jeden druhému v nouzi vyjde na pomoc, kde se 
děti ještě nosí křtít do kostela, kde i přes 40 let odtržení žijí lidé s vazbou na půdu, kteří 
chtějí hospodařit na svém majetku a nejen čerpat dotace, kde lidé pečují o své zahrádky 
a domy… A málo naplat, když vjíždím do rozvlněné krajiny Vysočiny, nepřestane mne 
to dojímat.  Pořád žijeme v kraji, kde se nevyplácí myslet jen na okamžitý zisk, protože 
nám toto jednání rychle vrátí příroda, či lidé.

Při pohledu na celkovou politickou situaci dnes přemýšlím, zda mi více připomíná 
pohraniční městečka, nebo naši Přibyslav? A jako představiteli jedné z politických stran 
mi nezbývá než se omluvit za současný stav. Zcela zásadně jsme nezvládli ukočírovat 
lidi, kteří si udělali z politiky „byznysplán“ – a z čeho mám ještě větší strach, je, že to 
nezvládneme do budoucna – a to napříč politickým spektrem. Znechucení veřejnosti je 
takové, že málokdo příčetný uvažuje o vstupu do politiky. 

Dovolím si v této souvislosti trochu kacířskou myšlenku. Nepramení ale obec-
ná frustrace z politiky více z nitra nás samých, než z obecného znechucení poměry?  
Nevadí nám více, že nedokážeme daný stav změnit, korigovat, ovlivnit, něco s ním dě-
lat, udělat něco se svými chybami, udělat něco s tím, že nedokážeme nést odpovědnost 
za celek, když sami můžeme změnit pouze střípek z mozaiky?  

Obraz našich životů ale bez drobných střípků mozaiky nesestavíme, vezměme své 
životy do svých rukou, nechtějme měnit zavedené pořádky, ale měňme sami sebe, ne-
chtějme dělat revoluci, ale začněme pracovat na konkrétních věcech, pracujme a hádej-
me se tvrdě v zastupitelstvech, parlamentu a nenechme se tím pohoršovat, neboť tyto 
hádky jsou předpokladem pro to, aby se spory, které ve společnosti existují a existovat 
budou, neřešily se zbraněmi na ulicích. Pamatujme na to, že svoboda bez řádu, tradice 
a nepsaných pravidel vede k destrukci a úpadku. 

Martin Kamarád
místostarosta města

Od června 2013 do září 2013 je u města Přibyslav zaměstnáno šest pracovníků v rámci 
veřejně prospěšných prací. Tito pracovníci byli přiděleni městu k výkonu VPP Úřadem 
práce a město inkasuje každý měsíc od ÚP dotaci, která pokrývá náklady na platy a so-
ciální a zdravotní pojištění těchto pracovníků. 

Poslední červnový víkend se uskutečnila tak jako každoročně přibyslavská pouť. 
Příjem do městské pokladny z poplatků za pronájem náměstí pro pouťové atrakce 
a prodejní stánky byl letos 271.250 Kč. Děkuji pracovníkům MÚ a členům kontrolního 
a fi nančního výboru, kteří se na organizaci a zdárném průběhu pouti podíleli. 

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ Přibyslav

Odbor výstavby
Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Železné Horky
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, pobočka Havlíčkův Brod (dále jen po-
bočka) jako věcně a místně příslušný správní orgán zahajuje v souladu s ustanoveními 
§ 6 zákona řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Železné 
Horky. Důvodem k zahájení řízení je žádost vlastníků pozemků nadpoloviční výměry 
zemědělské půdy v katastrálním území Železné Horky (dále jen k.ú.). Toto oznámení 
se v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 zákona vyvěšuje po dobu 15 dnů na úřední 
desce pobočky a na úřední desce Úřadu městyse v Havlíčkově Borové (současně se 
zveřejňuje i v elektronické podobě na adrese www.eagri.cz). O termínu konání úvod-
ního jednání (§ 7 zákona), na kterém bude provedeno seznámení s účelem, formou 
a předpokládaným obvodem pozemkových úprav, budou účastníci řízení vyrozuměni 
písemně.

Penzion a restaurace U Kubínů 
V měsíci červnu 2013 bylo stavebním úřadem vydáno časově omezené povolení k před-
časnému užívání objektu č.p. 56 na Bechyňově náměstí v Přibyslavi. Tento rohový dům 
na spodní straně přibyslavského náměstí je spíše znám jako restaurace U Kubínů. 
Stavební práce na dokončení celého komplexu, včetně vestavby hostinských pokojů 

Pokračování příspěvku na další straně
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do podstřešního prostoru stavby, byly zahájeny již v roce 
2007. Zásadním a limitujícím faktorem po celou dobu vý-
stavby byly podmínky Odboru rozvoje města Městského 
úřadu Havlíčkův Brod, jakožto dotčeného orgánu státní 
správy na úseku ochrany památkové péče. V závěrečné 
fázi výstavby zasáhl do obsahu závazného stanoviska 
MÚ Havlíčkův Brod k dokončení stavby nadřízený orgán, 
kterým je Krajský úřad Kraje Vysočina, a v části vydaného 
závazného stanoviska změnil jeho obsah. Touto změ-
nou povolil výstavbu tzv. polopatra v podstřešním pro-
storu, kdy bude možné pokoje využívat rovněž osoba-
mi se sníženou schopností pohybu a orientace. K tomu 
bude sloužit do budoucna výtah právě až do nejvyššího 
podlaží, který stavebník plánuje vybudovat v příštím 
roce. V nejvyšším podlaží domu tak vzniklo 6 nových 
dvoulůžkových pokojů, provozní kancelář a komu-
nikační prostor otevřené vstupní haly. Po dokončení 
výtahu, fasády a ostatních drobných dokončovacích 
prací bude vydán kolaudační souhlas pro trvalé užívání 
stavby. 

Miloš Šimek
vedoucí OV

Hospodaření města Přibyslav
Rozpočtové příjmy města jsou ke dni 30. 6 2013 po roz-
počtovém opatření č. 4 ve výši Kč 87.413.834 a výdaje 
Kč 110.711.795,67.

V následující tabulce je uvedeno plnění rozpočtu měs-
ta k 30. 6. 2013:

(v Kč) Rozpočet po 
změnách

Výsledek % plnění

od počátku 
roku

PŘÍJMY 87 413 834 43 468 743 49,7

1. daňové 60 427 410 35 778 374 59,2

2. nedaňové 2 009 853 1 505 796 74,9

3. kapitálové 3 567 382 1 565 790 43,9

4. přijaté 
dotace

21 409 189 4 618 783 21,6

VÝDAJE 110 711 796 33 586 778 30,3

1. běžné 50 319 876 21 451 358 42,6

2. kapitálové 60 391 919 12 135 420 20,1

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

Výnosy, náklady a hospodářský výsledek hospodářské 
činnosti města k 30. 6. 2013 jsou uvedeny v následující 
tabulce: 

(v Kč) Výnosy Náklady Hospodářský 
výsledek

Lesy 449 421 159 660 289 761

Skládka 6 052 625 3 220 051 2 832 574

Sportovní 
zařízení

390 605 -942 391 547

Správa 
majetku

1 055 254 745 158 310 095

Kabelová 
televize

2 095 504 858 993 1 236 511

Správa HOČ 42 401 21 555 20 847

Pronájmy 1 818 409 0 1 818 409

Celkem 11 904 219 5 004 475 6 899 744

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS

Odbor životního prostředí
Palivové dřevo
V minulém čísle občasníku byla občanům podána in-
formace o možnosti koupě palivového dřeva. Protože 
údržba stromů probíhá i v místních částech Přibyslavi, 

o palivové dřevo je zatím zájem u občanů těchto částí. 
Mylně byl uveden kontakt na pana Hamerníka, v případě 
zájmu kontaktujte vedoucí odboru životního prostředí 
Mgr. Ludmilu Řezníčkovu, 569 430 825. 

Parkování
V Přibyslavi se začalo množit parkování mimo vyznače-
ná parkoviště, na pozemcích města. Je nutné upozornit 
občany, že ve městě jsou na určitých místech vyhlášeny 
obytné zóny, kde platí ustanovení zákona o provozu na 
pozemních komunikacích - stání je dovoleno jen na mís-
tech označených jako parkoviště. Pokud vozidla parkují 
jinde, hrozí jejich majitelům postih ze strany Policie ČR, 
případně i odtažení vozidla. Dále se množí parkování 
na „zelených“ pruzích podél komunikací. Tyto plochy 
jsou městskou zelení a parkování na nich není dovole-
no. Opět hrozí možnost sankce. Žádáme občany, aby 
parkovali pouze na povolených místech nebo na svých 
pozemcích. 

Mgr. Ludmila Řezníčková
vedoucí OŽP

Pečovatelská služba Přibyslav
V červnu se počet uživatelů pečovatelské služby vyšplhal 
na hranici 119 lidí.

Prázdninové měsíce jsou časem dovolených. Stejně 
tak si i zaměstnanci PS vybírají po celou tuto dobu své 
dovolené. Což se ovšem nijak nepromítá na kvalitě po-
skytovaných služeb. Někdy jsme sice nuceni ze závaž-
ných důvodů zrušit odpolední směnu, nicméně v té době 
je průběh služeb zajištěn službou pohotovostní. Ovšem i 
přes tuto skutečnost poskytujeme veškerou péči – včetně 
odpoledních docházek k jednotlivým uživatelům dle je-
jich zavedených služeb. Jediným omezením je, že méně 
akutní případy jsou přesouvány na následující den. 

Stejně jako minulý měsíc bych chtěl poukázat na nut-
nost dodržování příjmu tekutin a to především v horkých 
letních dnech. Některé ze základních zásad naleznete 
v červencovém čísle Přibyslavského občasníku, kde jsem 
se o nutnosti dodržování pitného režimu více rozepsal.

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

Odbor správy a údržby
Letní dny jsme věnovali údržbě a čistotě města. Proběhla 
další seč zeleně spolu s úklidovými pracemi vykonávaný-
mi pracovníky zařazenými k výkonu veřejně prospěšných 
prací. Důkladně bylo provedeno odplevelení lokality u ná-
draží, kolem kostela, hřbitova a za radnicí. Tam proběhla 
celková úprava bočního parčíku, kde byly odstraněny za-
plevelené keře skalníku, navezena nová hlína a plocha byla 
oseta travním semenem. Byly započaty natěračské práce 
na oplocení na místním hřbitově a fi nišují dokončovací 
práce rekonstrukce chodníku na ulici Jana Otty. Dále bu-
deme v natěračských a úklidových činnostech pokračovat.

Naši pracovníci dokončili opravu obvodového zdi-
va domu č.p. 40 na Bechyňově náměstí, v tomto domě 
bude následně řešeno s nájemníky odklizení nahroma-
děných nepotřebných věcí z důvodu nevyhovujících 

bezpečnostních a protipožárních podmínek. Na budově 
DPS č.p. 251 byla provedena oprava obkladu soklu a 
výměna části okapových žlabů. Proběhly opravy kanali-
začních vpustí, které byly v havarijním stavu, a to v obcích 
Česká Jablonná, Hřiště a na Bechyňově náměstí. V obci 
Česká Jablonná je v havarijním stavu mostek přes místní 
potok na poz. 558/1 a 558/2. Byl zpracován realizační 
projekt a následně bude řešena akutní oprava. Firma 
M – Silnice, Havlíčkův Brod na základě výběrového řízení 
začala opravy místních komunikací v obci Poříčí, Keřkov 
a Česká Jablonná. Dále byla na základě výběrového řízení 
na zhotovení pódia do kulturního domu v obci Utín vybrá-
na fi rma DŘEVO, družstvo Měřín. Termín pro zhotovení 
pódia je stanoven do 12. října 2013. V minulém čísle ob-
časníku náš odbor informoval veřejnost o investici ze stra-
ny společnosti ČEZ, a. s., která prováděla zemní kabelové 
vedení NN a pro město Přibyslav byla realizována pokládka 
veřejného osvětlení a kabelové televize. Práce byly dokon-
čeny, v době psaní příspěvku probíhají dokončovací práce 
ohledně kabelové televize. V termínu od 16. 9. – 5. 10. 
2013 bude probíhat v uvedených lokalitách rekonstrukce 
vodovodu a kanalizace společnosti Vak Havlíčkův Brod, 
stavbu bude provádět fi rma Evos – hydro, s. r. o. Ledeč 
nad Sázavou. Tyto investice přispěly k nastartování rekon-
strukce ulic Filipova a Na Vyhlídce. Celková rekonstrukce 
těchto ulic bude předložena jako jedna z prvotních investic 
na rok 2014. Společnost ČEZ, a. s. bude realizovat práce 
podobného charakteru ještě v letošním roce v obci Dolní 
Jablonná, město Přibyslav bude provádět přílož veřejného 
osvětlení. V součinnosti s fi rmou Amylon, a. s. Ronov nad 
Sázavou byla provedena rekonstrukce chodníku a zpev-
něné plochy před budovou Amylonu, kde bylo především 
nutno vyřešit zatékání do sklepních prostor budovy. Dále 
v obci Ronov nad Sázavou a v úseku „propojky“ mezi ob-
cemi Dvorek – Uhry jsme v součinnosti s KSUS Havlíčkův 
Brod vyspravili výtluky na místních komunikacích a podél 
uvedené „propojky“ proběhla seč.

Z oblasti bytového hospodářství – byl přidělen byt 
v domě s pečovatelskou službou č.p. 251. V současné době 
je jeden volný byt v domě s pečovatelskou službou č.p. 254, 
zde budou probíhat stavební úpravy koupelny + WC. 

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSÚ

Pokračování příspěvku z Městského úřadu Přibyslav z 
vedlejší strany.

Změny v dopravním značení
Městský úřad Přibyslav požádal na základě připomínek 
občanů z Dolní Jablonné a Uher Dopravní inspektorát 
Policie ČR a další dotčené organizace o vyjádření k těmto 
návrhům dopravních opatření:
1/ instalace svislého dopravního značení B29 (Zákaz 
stání) v obou směrech na komunikaci III/3506  v úseku 
v délce cca 150 m od křižovatky s komunikací II/350 
(podél Jablonecké nádrže směrem na Dolní Jablonnou). 
Důvodem žádosti jsou automobily sportovních rybářů, 
které parkují na komunikaci III/3506, a tím znemožňují 
bezpečný průjezd ostatním vozidlům. 

DI PČR s umístěním výše uvedeného dopravního 
značení nesouhlasí, protože podle § 25 zák. č. 361/2000 
Sb., o pozemních komunikacích, musí při stání na 
komunikaci zůstat volný jeden jízdní pruh široký nejméně 
3 m pro každý směr jízdy. Není tedy třeba umísťovat DZ 
„Zákaz stání“ v místě, kde již na základě zákona o provozu 
na pozemních komunikacích není stání dovoleno. 

MÚ požádá MO Policie ČR o zvýšený dohled nad 
tímto úsekem komunikace III/3506. 
2/ umístění 3 ks zpomalovacích prahů v místní části 
Uhry na komunikaci III/3505 za účelem zpomalení 
rychlosti projíždějících automobilů.

DI Policie ČR a správce komunikace SÚS Kraje 
Vysočina se k žádosti vyjádřili zamítavě, neboť: „Krátké 
umělohmotné zpomalovací prvky jsou v současné 
době vyhodnocovány jako nevhodné (nízká životnost, 
nadměrný hluk, často řidiči neakceptované atd.) a jsou 
využívány již pouze jako provizorní řešení. Účinným 
řešením zpomalení dopravy v obytných částech jsou 
stavební úpravy komunikace (ostrůvky, bodové zúžení, 
střídavě vysazené zelené či parkovací plochy, příp. 
stavebně zhotovený dlouhý zpomalovací práh – vše 
nasvětleno a náležitě označeno). 

Ing. Josef Moštěk
 tajemník MÚ Přibyslav
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Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 10. 7. 2013

Pokračování Usnesení Rady města Přibyslav na protější straně.

F O T O R U B R I K A:
Až se zima zeptá...

 Oprava chodníku, ul. Jana Otty

 Nový chodník a další opravy v místní části Ronov 

 Oprava kanalizační šachty v ul. Niklfeldova

 Oprava propojky Uhry–Dvorek

141/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí jednorázových fi nančních příspěvků na návrh Komise 
sociální a zdravotní Rady města Přibyslav dle neveřejné přílohy k jednání.
Odpovědnost: Jarmila Málková
Termín: 08/2013
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Komise 
rady 
města

142/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje realizaci přeložky vrchního vedení veřejného osvětlení od spo-
lečnosti VČE – montáže a. s., Arnošta z Pardubic 2082, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí, 
společně se zemním vedením nn.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 10/2013
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Výběrové 
řízení

143/2013 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat, na základě výběrového řízení na opravu místních 
komunikací v Poříčí, v Keřkově a v České Jablonné, zhotovitele M – SILNICE, odštěpný závod JIH, 
Žižkova 1619, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 42196868 a schvaluje smlouvu o dílo mezi městem 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a zhotovitelem. Cena díla je 
1.109.182,80 Kč včetně DPH.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 12/2013
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

144/2013 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat, na základě výběrového řízení na zpracování projektové 
dokumentace rekonstrukce bytových domů v ulici Příkopy 485 a 486 v Přibyslavi, nabídku 
od Ing. Miloslava Berana, Projektování pozemních staveb, Čejov 250, 396 01 Humpolec, 
IČ 72162961 a schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a projektantem. Cena díla je 74.000 Kč, zhotovitel není plátce DPH.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 09/2013
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

145/2013 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat, na základě výběrového řízení na výkon činnosti 
koordinátora bezpečnosti práce při realizaci stavby TI „K Hesovu“, paní Jitkou Krupičkovou, 
Masarykova 2978, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 75972140 a schvaluje smlouvu mezi městem 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a koordinátorkou. Odměna 
koordinátorky je 20.570 Kč, včetně DPH.
Odpovědnost:  Martin Kamarád
                             Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 08/2013
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

146/2013 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat, na základě výběrového řízení na výkon technického 
dozoru investora (TDI) při realizaci stavby TI „K Hesovu“, pana Petra Havla, Klášterská 3074, 
580 01 Havlíčkův Brod, IČ 11004517 a schvaluje mandátní smlouvu č. 1/2013 mezi městem 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a TDI.
Dohodnutá cena je 19.800 Kč, TDI není plátce DPH.
Odpovědnost: Martin Kamarád
                            Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 08/2013
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

147/2013 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat, na základě výběrového řízení na stavební opravy hrací 
plochy ve sportovní hale v Přibyslavi, dodavatele pana Vladislava Jakeše, Česká Bělá 306, 582 
61, IČ 11000384 a schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a dodavatelem. Cena díla je 273.222,84 Kč, včetně DPH.
Odpovědnost: Martin Kamarád
                            Zdeněk Matějka
Termín: 08/2013
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

148/2013 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat, na základě výběrového řízení na geometrické zaměření 
rybníků ve vlastnictví města Přibyslav, jako zhotovitele fi rmu Česká geodetická s. r. o., Švédská 
4216/27, 467 00 Jablonec nad Nisou, IČ 27262642 a schvaluje smlouvu o dílo mezi městem 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a zhotovitelem. 
Cena díla je 85.000 Kč, včetně DPH.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 08/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

149/2013 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat, na základě výběrového řízení na monitoring skládky 
a odpadového hospodářství Ronov nad Sázavou, fi rmu ÚNS – Laboratorní služby, s. r. o., 
Vítězná 425, 284 03 Kutná Hora, IČ 25655531 a schvaluje smlouvu o dílo mezi městem 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a zhotovitelem. Cena díla 
je 124.720 Kč, zhotovitel není plátcem DPH.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 07/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

150/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje znění zadávací dokumentace pro výběr dodavatele veřejné 
zakázky na svoz odpadů.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 07/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

151/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a společností TERBA s. r. o., Beranových 65, 199 00 Praha 9, 
IČ 25658042 o provádění operativního servisu a provozu kogenerační jednotky SPD Perkins 300, 
čerpací stanice skládkového plynu, odplyňovacího systému, to vše v areálu skládky komunálních 
odpadů v Ronově nad Sázavou.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 07/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Smlouva
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Mgr. Jan Štefáček, starosta Martin Kamarád, místostarosta

152/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 
582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a panem Pavlem Starým, Polní 275, 582 23 Havlíčkova Borová, 
IČ 87373378 o provádění operativního servisu a provozu kogenerační jednotky SPD Perkins 300, 
čerpací stanice skládkového plynu, odplyňovacího sytému, to vše v areálu skládky komunálních 
odpadů v Ronově nad Sázavou.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 07/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

153/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-25009630/VB/1  
k tíži pozemku ve vlastnictví města Přibyslav parc. č. 1726/3 v k. ú. Přibyslav mezi městem 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 
874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČ 24729035.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 08/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

154/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje pronájem pozemků parc. č. 122/3 o výměře 5915 m2 a 
parc. č. 122/7 o výměře 6596 m2 v k. ú. Hřiště panu Lukáši Sejkorovi, Přibyslav, Hesovská 185. 
Cena pronájmu je 100 Kč/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíč-
ní výpovědní lhůtou.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 08/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Pronájem

155/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 199/1 o výměře 20 m2 v k. ú. 
Ronov nad Sázavou panu Vladimíru Furgeri, Přibyslav, Ronov nad Sázavou 13. Cena pronájmu 
je 100 Kč/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 08/2013
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

156/2013 RM Rada města Přibyslav souhlasí s bezúplatným pronájmem části přibyslavského náměstí dne 
31. 8. 2013 fi rmě Pribina TPK, spol. s r. o.,  Hesov 421, 582 22 Přibyslav, IČ 44965117 za účelem 
konání oslav 90. výročí založení podniku a bezúplatnou instalací reklamních zařízení sloužících 
k propagaci akce.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 08/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

157/2013 RM Rada města Přibyslav souhlasí s bezúplatným pronájmem části přibyslavského náměstí v době 
od 6. 9. do 7. 9. 2013 Svazu chovatelů ovcí a koz v ČR, Krajskému sdružení kraje Vysočina, 
IČ 63109859 za účelem pořádání krajské výstavy ovcí a koz.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 09/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

158/2013 RM Rada města Přibyslav souhlasí s ukončením nájemní smlouvy k bytu č. 6 v domě s pečovatelskou 
službou na adrese Tržiště 254, Přibyslav, uzavřené dne 1. 12. 1999, dohodou ke dni 30. 6. 2013.
Odpovědnost: Jarmila Málková
Termín: 07/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Přidělení

159/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 405 v domě s pečovatelskou službou Přibyslav, 
Tržiště 251 paní Květoslavě Sládkové, bytem Tržiště 254, 582 22 Přibyslav. Výše nájemného 
bude stanovena na 20 Kč za 1 m2 s možností navýšení ceny nájmu o míru infl ace vyhlášené ČSÚ. 
Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 7. 2013 na dobu neurčitou. 
Odpovědnost: Jarmila Málková
Termín: 07/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

160/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 403/1 o výměře 1 m2, 
části pozemku parc. č. 747/50 o výměře 1 m2 a části pozemku parc. č. 980/5 o výměře 1 m2 
v k. ú. Přibyslav a rozhoduje záměr obce vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 07/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Záměr

161/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje mimořádné odměny za 1. pololetí 2013 ředitelce Mateřské školy 
Přibyslav Mgr. Naděždě Štouračové, ředitelce Kulturního zařízení města Přibyslav paní Zdeňce 
Valnerové, řediteli Sportovního zařízení města Přibyslav, s. r. o. panu Zdeňku Matějkovi, veliteli 
JPO II panu Miroslavu Fišarovi a správci městských lesů panu Josefu Hamerníkovi ve výši dle 
neveřejné přílohy k jednání.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 07/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Příspěv-
kové 
organi-
zace

162/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje mimořádnou odměnu, související s ukončením funkce, řediteli 
Základní školy Přibyslav Mgr. Luďku Ježkovi dle neveřejné přílohy k jednání.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 07/2013
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

163/2013 RM Rada města Přibyslav schvaluje čerpání a převedení fi nančních prostředků z fondu odměn na 
odměny zaměstnanců za měsíc červenec 2013 ve výši 100.000 Kč, čerpání a převedení fi nanč-
ních prostředků z fondu rezervního do fondu investičního ve výši 300.000 Kč a čerpání fi nanč-
ních prostředků z fondu investičního na úhradu faktur za výměnu a opravu oken na budově v MŠ 
Bezručova.
Odpovědnost: Mgr. Naděžda Štouračová
Termín: 08/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Mateřská 
škola

Pokračování Usnesení Rady města Přibyslav z předchozí strany Kontejnery na bioodpady 
(kompostovatelný odpad)
Kontejnery budou přistaveny vždy druhé pondělí 

v měsíci na určené stanoviště a budou tak v Přibyslavi 

rozestavěny po dobu tří týdnů v měsíci.

Den Místo přistavení (ulice)
Pondělí   12.08. gen. Luži

Úterý      13.08. Bezručova

Středa    14.08. Hesovská

Čtvrtek   15.08. Pecháčkova

Pátek      16.08. Žižkova

Den Místo přistavení (ulice)
Pondělí   19.08. Tržiště

Úterý      20.08. Jiráskova

Středa   21.08. Vyšehrad

Čtvrtek  22.08. Příkopy

Pátek     23.08. Na Vyhlídce

Den Místo přistavení (ulice)
Pondělí   26.08. Cihlářská

Úterý    27.08. Česká

Středa   28.08. Nerudova

Čtvrtek 29.08. Niklfeldova

Pátek   30.08. U Koupaliště

Na místní části a zahrádkářské osady budou kontejnery 

na bioodpady rozmístěny takto: 

Keřkov 31. 7.–1.8.
Utín   2. 8.–4. 8.
Poříčí   5. 8.–6. 8.
Dolní Jablonná   7. 8.–8. 8.
Česká Jablonná   9. 8.–11. 8.
Dobrá 31. 8.–1. 9.
Dvorek   2. 9.–3. 9.
Uhry   4. 9.–5. 9.
Utín   6. 9.–8. 9.

S dalšími požadavky na umístění kontejnerů na 

bioodpady se obraťte na odbor životního prostředí 

Městského úřadu Přibyslav.

Mgr. Ludmila Řezníčková
vedoucí OŽP

Sbírka hmotné pomoci 
na povodně 2013
Ve dnech 17. a 18. 6. 2013 se uskutečnila sbírka 

hmotné pomoci pro obce postižené povodněmi. 

Organizátory této sbírky byly Junák – svaz skautů 

a skautek ČR, středisko GOLIATH a místní skupina 

Českého červeného kříže Přibyslav. Tato sbírka byla 

dne 20. 6. 2013 předána na svozové místo České-

ho červeného kříže Havlíčkův Brod, pokračovala 

do Českých Budějovic, kde je povodňové centrum 

ČČK, odkud přímo vyřizují potřeby obcí zasaže-

ných povodní.  

Podařilo se vybrat: 10 ks košťat, 7 ks kbelíků, 

12 balení pytlů na odpadky, 19 ks hadrů, provaz, 

11 ks krémů na ruce, 19 ks repelentů, 21 pár ruka-

vic, 83 ks čisticích a dezinfekčních prostředků. 

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří do sbírky 

přispěli, všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na 

organizaci sbírky, a městu Přibyslav za vstřícnost.

Jan Janů
za Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko 

GOLIATH 
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Mateřské centrum nabízí jedinečnou příležitost pro maminky na mateřské dovolené. Je to místo, 

kde se maminky s malými dětmi setkávají, zúčastňují se různých programů, či se samy aktivně 

podílejí na jejich vytváření. Mateřské centrum nabízí aktivity, které maminkám umožní vyjít z izo-

lace a zničujícího stereotypu, kam se celodenní péčí o dítě dostávají. Maminky, které se aktivně 

podílí na programech, si udržují profesní orientaci, posilují své sebevědomí, nalézají nové přáte-

le, získávají nové organizační zkušenosti. Nezanedbatelná je i výměna zkušeností v péči o děti.

Přijďte mezi nás. 

Scházíme se každé pondělí a středu od 9.00–11.00h.
v „Domečku“ vedle nové MŠ Tyršova v Přibyslavi.

Těšíme se na Vás!!!

Petra Pejzlová
předseda KVC Harmonie

H A R M O N I E
MATEŘSKÉ CENTRUM

Uzávěrka příštího čísla
20. 8. 2013 do 12.00 hod.
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Místní skupina Českého červeného 
kříže v Přibyslavi
Důležité sdělení!
Místní skupina ČČK ve spolupráci s Oblastním spolkem ČČK Havlíčkův Brod a městem Přibyslav pořádá 
pro vedoucí skupin, sportovních klubů, pro všechny, kdo pracují s dětmi i pro širokou veřejnost 
kurz první pomoci s názvem: „Zdravotník zotavovacích akcí“, dle akreditace ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy č.j. 4020/2010-25-88. Účastníci kurzu získají osvědčení o absolvování kurzu 
a o způsobilosti vykonávat funkci zdravotníka v souladu s §25 a §27 zákona č.563/2004 Sb. a záko-

na č. 500/2004 Sb. Zahájení kurzu bude v sobotu 17. srpna 2013 a cena kurzu pro účastníka činí 
1.700 Kč. Více informací, které se týkají času zahájení a místa konání kurzu na tel. čísle 724 551 604 

nebo na mscckpribyslav@seznam.cz

Desatero bezpečného pobytu u vody      
1)  Nechoď se koupat sám, nepodceňuj nebezpečí vody
2)  Neplav hned po jídle, nech si alespoň 1 hodinu odstup
3)  Neplav, jsi-li rozpáleny nebo unavený
4)  Neplav daleko od břehu, máš-li potřebu, 
 zajisti si doprovod lodičky 
5)  Pamatuj, že na plavidla nepatří děti bez řádně oblečených 
 a upevněných záchranných vest
6)  Nebuď ve vodě hrubý a bezohledný
7)  Neplav a neskákej do vody v neznámých místech
8)  Neplav v blízkosti plavidel a plavební dráhy
9)  Plav ve vyznačeném prostoru, máš záruku záchrany 
 života
10) Důvěřuj členům Vodní záchranné služby, uposlechni 
 jejich pokynu a nepřekážej jim v práci

Zdroj informací 

– http://www.vzs-brno.cz 

Kristýna Loužecká

Léto je v plném proudu…
Hned v úvodu mohu konstatovat, že NÁM léto 
opravdu přeje. Jako každoročně, tak i letos jsme ve 
spolupráci se SZM Přibyslav uspořádali kondiční 
plavání pro naše členy. Zatím nám každé úterý sví-
tilo sluníčko a tak jsme se mohli osvěžit a zacvičit si 
v místním bazénu. Po osvěžující koupeli si vždy chvil-
ku posedíme v příjemném prostředí malého bufetu 
u vynikajících bramboráčků. A to jen díky ochotě za-
městnanců sportovního zařízení a pana vedoucího 
Z. Matějky, který nám vychází ve všem plně vstříc. 
Ale jenom nesedíme a nepovídáme si o počasí, ale 
již pomalu připravujeme náplň pro podzimní a zim-
ní měsíce, které, bohužel, na sebe nenechají dlouho 
čekat. Přislíbili jsme také, jménem našich členů, že se 
rádi, pokud bude pěkné počasí, zúčastníme „Odpo-
ledne plného her“, které by mělo proběhnout ve čtvr-
tek 8. srpna právě na městském koupališti. Pro nás 
starší bude probíhat program hlavně od 19.00 do 
21.00 hodin, kdy si budeme moci posedět při pěkné 
písničce. Ale kdo bude mít zájem, může přijít, třeba 
již v 15.00 hodin, kdy bude program začínat. Akce 
se uskuteční i tehdy, když nebude počasí zrovna pří-
hodné na koupání. Pouze v případě deště by se měla 
přesunout na čtvrtek 15. 8. Připravujeme i tradiční 
zamykání koupaliště. Podle počasí tato naše posled-
ní „letní akce“ proběhne buď koncem srpna, nebo 
začátkem září. Vše dohodneme s vedením SZMP až 
podle počasí. Sledujte, prosím, naši vývěsku, kde na-
leznete všechny nejaktuálnější zprávy týkající se naší 
činnosti. Užívejte si teplého počasí. Vždyť je ještě léto 
v plném proudu. 

Věra Schusterová
předsedkyně SPCCH ČR ZO Přibyslav

 Členové SPCCH ČR ZO Přibyslav vás zvou na koupaliště!



Spolky SRPEN 2013Str. 8

Společný výlet skautů 
z Mooku a Přibyslavi

Ve dnech od 6. 7. 2013 do 13. 7. 2013 proběhl letní tá-

bor 2. oddílu vodních skautů a skautek Ledňáčci pod 

vedením Martiny Augustinové, Bohuslava Losenického, 

Renaty Tvrdíkové a Stanislavy Šmídové. Jeli i naši vodáč-

tí kamarádi – Zbyněk Tvrdík, Václav Čepl a Jan Moštěk. 

Sešli jsme se v sobotu odpoledne na Skautské základně 

v Přibyslavi a tábor jsme zahájili celotáborovou hrou 

„Dva roky prázdnin“ a táborákem – sice trošku netra-

dičně hned na začátku, ale o to více na něj budeme 

vzpomínat.

 V neděli jsme jeli s ostatními oddíly našeho střediska 

do Kejžlic, kde jsme se setkali a seznámili se skauty z ho-

landského Mooku. Společně jsme vyrazili na Orlovy a 

k památníku Jiřího Wolkera, kde jsme si zahráli hru a 

opekli buřtíky. Starší děvčata si troufl a a konverzovala 

s holandskými skauty v angličtině. Po malém odpočinku 

jsme odjeli na Lipnici, kde jsme se rozloučili a po krátké 

prohlídce i občerstvení jsme vyrazili zpět do Přibyslavi 

na základnu. Zde nás čekal velice důležitý úkol a to ško-

lení o bezpečnosti a všech zásadách na vodě. Nemohli 

jsme se dočkat pondělního rána, až budeme sedět ve 

vlaku a budeme ujíždět vstříc úžasným zážitkům na 

Sázavě. A dočkali jsme se. Vše sbaleno, lodě naloženy 

do nákladního auta, ostatní batožina a polní kuchyně 

do doprovodného zásobovacího auta. Dojeli jsme do 

Smrčné a nádhernou přírodou jsme došlapali na Stvo-

řidla, kde jsme se vykoupali a čekali na oběd, který vezlo 

zásobovací auto. Po obědě jsme se nalodili a hurá na 

řeku. Ujeli jsme 15 km a utábořili se U Vlka. Byli jsme 

všichni zmoženi tak, že po večeři jsme si zahráli pouze 

jednu hru a hurá na kutě s příjemným očekáváním ná-

sledujícího dne. Čekal nás další úsek, tentokrát 13 km 

dlouhý. Po cestě jsme se koupali, kochali se přírodou 

a zastavili se v Chřenovicích, kde jsme měli objednaný 

oběd v korfballové škole. Korfball je úžasná míčová hra, 

kterou jsme se naučili alespoň trošku hrát. Plni příjem-

ných dojmů jsme jeli dál až do Horek – Buda, kde na 

nás čekalo zásobovací auto s večeří. Ještě více unaveni 

než včera jsme zalézali do spacáků. Poslední den nás 

čekal nejdelší úsek, 20 km. Obědvali jsme u Tůmova 

mlýna v Chabeřicích, kde jsme se všichni vykoupali pod 

jezem a jupí, jedeme dál. Zakotvili jsme v Kácově, kde 

jsme se mohli vysprchovat a hlavně nakoupit dárečky 

pro naše nejdražší. Večer jsme poseděli a povídali 

si o super zážitcích na vodě. Jistěže se někdo „udě-

lal“.  Ve vodáckém slangu to znamená, že se vyklopil, 

ale i tak jsme si užili legraci a máme na co vzpomínat.                                                                                                   

Ve čtvrtek ráno jsme se sbalili a šli se podívat po krás-

ném náměstíčku v Kácově a na výstavu motocyklů. Do 

Přibyslavi jsme dorazili vlakem odpoledne, kde na nás 

čekal oběd, a pak hajdy odpočívat. Po odpočinku jsme 

si vyrobili náušnice z PET lahví, zastříleli ze vzduchovky, 

upekli perníčky pro naše holandské kamarády – skauty. 

Zmoženi zážitky jsme uléhali s úsměvem na tváři. Pá-

teční dopoledne se neslo ve znamení opakování dosud 

získaných vědomostí. S radostí musím konstatovat, že 

všichni naši skauti a skautky zkouškou prošli a mohli 

se těšit na večer na slavnostní slibový oheň na tábořišti 

Železné Horky. Po poledním klidu jsme vyrazili do Mod-

líkova, kde na nás čekalo překvapení v podobě koně 

zapřaženého k vozu, který nás dovezl do Železných Ho-

rek, kde byl již slavnostní oheň připraven. Skautský, vl-

čácký a slib světlušek složilo 11 dětí. Všem gratulujeme. 

Po slibu jsme si zazpívali, předali perníčky a připravené 

dárečky kamarádům z Holandska a jeli zpět do Přibysla-

vi, tentokrát auty.  Nadešla sobota, den loučení. Rozdali 

jsme si dárečky, uklidili po sobě základnu a rozešli jsme 

se každý do svého domova. Snad jen na krátkou dobu, 

v září se opět budeme pravidelně scházet. Velké podě-

kování patří panu Marku Zichovi za přepravu lodí. Dále 

paní Marii Musilové, Evě Musilové a Jaroslavě Janů za 

mlsky i za skvělé dobroty, které pro nás vařili. Panu Vla-

dislavu Slámovi za zapůjčení zásobovacího vozu, panu 

Josefu Čapkovi za úžasný zážitek v podobě koňského 

povozu a manželům Slámovým – Evě a Stanislavu 

za zmrzlinu.  Velké poděkování patří anonymnímu 

dárci za peněžitý dar na občerstvení pro děti na cestě 

po Sázavě. Poděkování fi rmě ACO Industries k.s. za 

sponzorování povinných záchranných pomůcek, bez 

kterých by se tábor nemohl uskutečnit, fi rmě Pribina 

TPK za mléčné výrobky a fi rmě Mlýn Havlíčkův Brod 

s.r.o. za mouku.

Pokud chcete prožívat stejná dobrodružství, přijďte 
8. 9. 2013 ve 14.00 hodin na skautskou základnu do 
našeho oddílu, kde Vám podáme veškeré informace 
o činnosti našeho oddílu a můžete se k nám připojit 
a zapsat se k nám. Těšíme se na Vás.

Dále bychom chtěli poprosit, zda by někdo neměl 

doma nějaké staré železné trubky, např. z lešení, 

které by mohl postrádat, a nám by prokázaly ještě 

službu. Pokud ano, prosím, volejte na telefonní číslo 

728 027 876 (Bohuslav Losenický). Předem moc 

děkujeme. Přejeme Vám všem krásné slunečné léto, 

pohodové prázdniny a v září NA SHLEDANOU! 

Za 2. oddíl vodních skautů a skautek Ledňáčci 
 Šmídová Stanislava

Letní tábor 2. oddílu vodních skautů 
a skautek Ledňáčci
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Na úvod si tradičně připomeneme, co se u nás dělo 

v uplynulém měsíci. Ještě koncem června, konkrét-

ně ve čtvrtek 27. 6., proběhla vernisáž výstavy prací 

studentů Ateliéru Design skla s názvem „Zvěřinové 

menu“. Výstavu jste měli možnost zhlédnout až do 

konce července. V ten samý den proběhlo zahájení 

i výstavy, která nám připomíná našeho významné-

ho rodáka, stavitele, zakladatele československého 

betonového stavitelství akademika S. Bechyně. 

Poslední červnový víkend se konala tradiční přiby-

slavská pouť, během níž jste výjimečně mohli také 

navštívit městskou gotickou věž. Věž byla přístup-

ná i o týden později, nejen u příležitosti státních 

svátků, ale i v neděli. Po zbytek sezóny bude tato 

dominanta města z důvodu rekonstrukce pro ná-

vštěvníky uzavřena. 

Pomalu také fi nišují přípravy na velkou výstavu 

o významném přibyslavském rodákovi ak. sochaři 

a malíři Romanu Podrázském. Podílí se na nich ne-

jen pracovníci z KZM Přibyslav, ale také dobrovolníci 

z našeho města, přátelé a známí, rodinní příslušníci 

umělce i pracovníci města. Bez odborné pomoci 

zaměstnanců Horácké galerie v Novém Městě na 

Moravě, hlavně pak nadšení ředitele PhDr. Josefa 

Chalupy, by se tento projekt velice obtížně uskuteč-

ňoval.  Na začátku totiž nikdo netušil, jak obrovské 

dílo ak. sochař R. Podrázský vytvořil. Kolik obrazů, 

kreseb, soch a plastik je rozmístěno nejen po celých 

Čechách, ale i v zahraničí. Na výstavu se můžete těšit 

začátkem září u příležitosti Přibyslavských slavností.  

Léto je teprve ve své první polovině, my už se však 

těšíme na září, kdy to i v knihovně zase „vypukne“ na-

plno a budeme tu moci přivítat opět např. maminky 

z KVC Harmonie nebo děti nejen z místních MŠ a 

ZŠ na knihovnické lekce. Knihovnické lekce „ušije-

me“ každé třídě takříkajíc na míru a můžeme se tedy 

pobavit o problematice, která je zrovna v hodinách 

probírána, nebo se zabavit nějakou hrou. 

Závěrem zmíním raději ještě jednou, že provoz-

ní doba knihovny se v červenci a srpnu v podstatě 

nemění, pouze o SOBOTÁCH je ZAVŘENO. Infor-

mační centrum a městské muzeum je pro vás ote-

vřeno v letních měsících po celý týden od pondělí 

do neděle. Je pravdou, že služeb těchto dvou zaří-

zení využívají hlavně turisté. Ale i naši občané sem 

rádi zavítají zakoupit si drobné dárky, knihy, anebo 

vezmou svoji návštěvu na prohlídku městského 

muzea. Ještě na závěr se chci vrátit k akci, kterou 

jsme uspořádali ve spolupráci s paní učitelkami 

z mateřské školy již v dubnu letošního roku. Pro-

tože jsme fotografi e z této akce obdrželi nedávno, 

tak vám chceme prostřednictvím nich ukázat, co se 

tenkrát na školní zahradě všechno dělo.

LÉTO V KURFÜRSTOVĚ DOMĚ

I tentokrát vám s radostí mohu představit spous-

tu nových knih, které si můžete přijít vypůjčit k nám 

do knihovny.

Z beletrie se můžete těšit např. na trilogii „Století“

od Kena Folletta – z této trilogie zatím vyšly dva 

díly – Pád titánů a Zima světa. Jde o rozsáhlou ságu, 

která na scénu přivádí příslušníky britské a německé 

aristokracie, velšské horníky, ruské dělníky i americ-

ké demokraty či zbohatlíky. Všem těmto lidem je do 

cesty postavena překážka v podobě první světové 

války. Druhý díl ságy začíná tam, kde první končil 

a pokračuje přes vzestup třetí říše, přes druhou svě-

tovou válku až k výbuchům sovětských a amerických 

jaderných bomb – to vše stále spojeno s životními 

osudy hrdinů, kteří byli představeni v prvním díle. 

Dalšími neméně zajímavými knihami jsou 

„Měděný jezdec“ a jeho pokračování „Taťána a Ale-

xandr“. Jedná se o poutavou historickou fresku, kte-

rá je zároveň nezapomenutelným příběhem o lásce 

vzdorující hrůzám války i lidské zášti. Děj se odehrá-

vá v roce 1941 v Leningradu, který drtí německá 

blokáda a hladomor. Děj druhého dílu se přesouvá 

do New Yorku roku 1943, kam přijela Taťána začít 

nový život a kde se jí narodí Alexandrův syn, zatímco 

Alexandr zůstává v Rusku. Setkají se ještě? 

Těšit se můžete i na novou knihu od oblíbené 

autorky Táni Keleové – Vasilkové „Ranč u dědečka“. 

Hlavní hrdinka knihy se po rozvodu i s dcerou stě-

huje na zděděnou samotu, kterou předělá na útul-

ný penzion. I na vzdálené samotě vás však může 

potkat citové vzplanutí a láska… Jak se s tím hrdinka 

vypořádá, se dozvíte u nás v knihovně. 

Z českých autorek se můžete těšit na knihy od 

Kláry Janečkové, Ivy Pekárkové či Terezy Boučkové, 

ze zahraničních autorek můžeme nabídnout novou 

knihu od Danielle Steelové, Nory Robertsové nebo 

Sandry Brownové. 

Samozřejmě u nás najdete spoustu novinek i na 

poli naučné literatury nebo dětských knih. 

Doufáme, že si u nás každý vybere ten svůj oblí-

bený žánr a bude spokojen. 

Nejen já, ale samozřejmě i všichni zaměstnanci 

KZM Přibyslav, vám přejeme krásný zbytek prázd-

nin, hodně sluníčka a příjemné dny volna. I v létě se 

na vás těšíme u nás v Kurfürstově domě. 

Markéta Gögeová 
knihovnice

Milí čtenáři, návštěvníci městské knihovny a ICMM – jsme tu tradičně pro vás i v let-
ních měsících a jsme rádi, že toho využíváte a navštěvujete knihovnu o prázdninách 
a dovolených. Protože co je lepšího, než si za slunečného letního dne přečíst v klidu 
dobrou knihu? Nebo se o dovolené vypravit na výstavu či do muzea? Tohle všechno 
vám KZM Přibyslav nabízí. 

 Vernisáž výstavy prací studentů Ateliéru Design skla 
s názvem „Zvěřinové menu“

 Čarodějnice na školní zahradě v dubnu letošního 
roku



Zemřeli v měsíci srpnu...

� 11. srpna 1891 v Přibyslavi

Augustin Bedřich Čepl
starosta města, velký mecenáš 

veškerého kulturního a spo-

lečenského života ve městě, 

zakladatel mnoha spolku, 

osobní přítel K. Havlíčka Bo-

rovského

� 15. srpna 1960 v Přibyslavi

Jan Bechyně
přibyslavský živnostník, vášnivý 

fotograf, jeden ze zakladatelů 

spolku „Klub fotografů amaté-

rů“, člen Muzejního spolku

 

� 29. srpna 2008 v Přibyslavi 

PhDr. Oldřich Málek
přibyslavský rodák, amatér-

ský geolog a archeolog, člen 

a spolupracovník mnoha 

historických spolků, iniciátor 

badatelské činnosti o historii 

Přibyslavi, redaktor časopisu 

Přibyslavský čtvrtletník 
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PŘIBYSLAVSKÉ KALENDÁRIUM 
Narodili se v měsíci srpnu...

* 11. srpna 1820 v Přibyslavi?

Augustin Bedřich Čepl
starosta města, velký mecenáš 

veškerého kulturního a spole-

čenského života ve městě, za-

kladatel mnoha spolku, osobní 

přítel K. Havlíčka Borovského

* 11. srpna 1885 v Braníku 

Josef Pecháček
zednický mistr, zdatný podnika-

tel, majitel cihelny a stavební fi r-

my,  propagátor a člen Sokola, 

významně se podílel na rozvoji 

společenského a kulturního ži-

vota našeho města  

* 18. srpna 1844 v Přibyslavi 

MUDr. Josef Reinsberg
děkan a později rektor lékař-

ské fakulty, zakladatel soud-

ního lékařství, podílel se na 

zpracování Ottova slovníku 

naučného

* 19. srpna 1879 v Hlinsku 

Vladimír Malinský
syn MUDr. Františka Malin-

ského, centrální ředitel akci-

ové společnosti Amylon, po 

znárodnění veškerého majet-

ku stejně zůstal až do své smr-

ti pro všechny ve svém okolí 

„panem továrníkem“.

RADY BABIČKY APOLÉNKY,…
PROSTŘEDEK NA MYTÍ NÁDOBÍ
Kterak umýt nádobí rychle, bez dlouhého drhnutí pískem a neustálého ohřívání vody v kam-

novci. Ušetříš nejen ruce ale hlavně čas. Není nutno vyráběti sobě velké množství. I půllitr 

ti vydrží na dosti dlouho.

Na ½ l láhev prostředku na nádobí potřebuješ:
1,5 hrnku horké vody
1/2 hrnku tekutého olivového mýdla (postrouhej 50 g olivového mýdla 
a rozpusť ve vodě)
1 lžíci octa
1 lžičku sody na praní
pár kapek tea tree oleje (nemusí být)
pár kapek esenciálního oleje (nemusí být, bude pěkně vonět) 
Všechno smíchej dohromady, zalij horkou vodou a nechej spojit. Občas zamíchej, lépe 
a rychleji se vše rozpustí.  Nech vychladnout, třeba v nádobě se studenou vodou, a ob-
čas zase zamíchej.  Pak přelij do prázdné láhve s patentním uzávěrem (nejlépe od piva 
nebo lima). Pokud ti to ztuhne až moc, což se občas stává díky sodě na praní, můžeš 
opět zahřát a přilej trochu víc vody. Je to učiněný zázrak. Když tím budeš mýt nádobí, 
nezapomeň, že je dobré vždy oplachovat. Redakce PO
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Nikdy mě nebavilo létat „kolem komína“, ať už jsem 

létal s ultralightem, na motorovém padáku, či teď ak-

tuálně s vírníkem. Vždy jsem se snažil si let naplánovat 

tak, aby měl nějaký cíl. S povděkem jsem tedy přijal 

prosbu kamarádů z letiště v Přibyslavi, jestli bych na 

jejich letecký den nepřiletěl s vírníkem a obohatil již 

tak pestrou ukázku létajících aparátů o další kategorii. 

Akce se konala na 1. máje, ale my jsme vyrazili už 

den předem. Za prvé nerad brzo ráno vstávám a za 

druhé poslední dubnový den patří již tradičně „pálení 

čarodějnic“, a tak jsme chtěli večer posedět u ohýnku. 

No a v neposlední řadě jsem si chtěl vyzkoušet, jestli 

se dají do vírníku naložit dva lidé, plus spacáky, a další 

nezbytné věci pro „čundrování“. Test dopadl pozitivně 

a ještě nějaké to místo zbylo!

Caliduse jsem si vyzvedl ve Zlíně kolem čtvrté od-

polední, cestou jsem v Ivančicích nabral na palubu Ka-

mču, a za další hodinku už jsme hlásili fi nále dráhy 26 

v Přibyslavi. Let to byl pohodový, jen jsem mezi Zlínem 

a Brnem trochu bojoval se srovnávací navigací. Letěl 

jsem bez GPS jen podle mapy, zdejší terén neznám a 

dohlednost nebyla nic moc. Ale z Ivančic do Přibyslavi 

už to díky znalosti terénu byla brnkačka.

Počasí se taky oproti pesimistické předpovědi celkem 

vydařilo, oblétávali jsme jen jednu malou přeháňku a i 

večer se dalo ještě dlouho po setmění sedět u ohýnku, 

grilovat, klábosit s kamarády, no prostě pohoda…

Prvomájové ráno nás přivítalo zamračenou oblo-

hou, ale hlavně že nepršelo. Z hangáru se postupně 

vytahaly všechny stroje, od těch velkých (Piper 28-

181B, Z-225, Z-43, L13-SW), až po ty nejmenší – pa-

ramotorové stroje. Na stojánce se k nim přidalo šest 

nablýskaných amerických aut a osm motorek Harley 

Den otevřených dveří na letišti 
Davidson. Příležitost se ukázat si nenechali ujít ani 

letečtí modeláři. 

V 10:00 program zahájili místní piloti motorových 

padáků ukázkou bravurní pilotáže mezi pylony, násle-

dovaly ukázky aeroklubových letadel, předvedli jsme 

vírník, místní paraglidisté provedli několik vzletů z od-

vijáku. Kolem oběda dorazilo ještě jedno motorové ro-

galo plus asi 5 dalších ultralehkých letadel. Jen parašu-

tisté museli svůj seskok zrušit kvůli nízké oblačnosti a 

tak se jen jeden z nich vrhl z hůry dolů z rogala. Kolem 

poledního se občas ukázalo na obloze i sluníčko, a tak 

mohli návštěvníci využít příležitosti absolvovat vyhlíd-

kový let a kouknout na svoji rodnou hroudu z výšky. 

Bohatý byl i doprovodný program, o který se posta-

raly ženy z místního oddílu červeného kříže a skautů. 

Měly připravenou celou řadů soutěží nejenom pro 

děti, ale bavili se i dospělí. Kdo se chtěl vzdělat, mohl 

rozšířit svoje vědomosti v oblasti první pomoci pod 

odborným dohledem na fi guríně pro trénink masáže 

srdce a umělého dýchání. Kynologové předvedli ukáz-

ky z výcviku psů, motorkáři vozili děti kolem hangáru. 

Letištní bar se staral o občerstvení.

Tento prvomájový den navštívilo přibyslavské letiš-

tě asi 200 dospělých a 80 dětí a nikdo se určitě nenu-

dil. Není asi lepší cesty jak budovat dobré vztahy mezi 

piloty a prozatím nelétající populací a nemusí to být 

ani akce s velkým rozpočtem. 

Odpoledne jsme se bohužel museli rozloučit a vydat 

se na cestu domů. Let opět bez problémů, mezipřistá-

ní a občerstvení jsme si dali na mém oblíbeném letišti 

v Miroslavi a v podvečer jsme Caliduse v pořádku vrá-

tili do Zlína.

Už se těšíme na další výLETy!

Michal Mechy Eliáš
www.mechy.cz Ještě k 1. máji 2013 na letišti v Přibyslavi

NEBEZPEČÍ PŘI 
HOUBAŘENÍ
Ke konci prázdnin a začátkem školní-

ho roku velice často řeší policisté pří-

pady, které mají souvislost s houbařením. 

Češi jsou vášniví houbaři a tak v tomto období lze 

u lesů vidět zaparkovaná vozidla, jejichž majitelé 

sbírají houby. Houbaři ale musejí mít na paměti 

několik zásad, kterými by se měli řídit.  

Řidiči si musí uvědomit, že vjezd a parkování vozi-

del v lese je podle lesního zákona zakázáno. Pokud 

již řidič zaparkuje své vozidlo na vhodném a bezpeč-

ném místě u lesa, musí si ho řádně zabezpečit. To 

znamená zkontrolovat, zda je vozidlo řádně zamče-

no a má uzavřena všechna okna. Zaparkované auto-

mobily jsou častým terčem zlodějů a tak uvnitř nesmí 

zůstat žádné cennosti. Pro zloděje, který za oknem 

uvidí kabelku nebo fotoaparát, je dílem okamžiku 

rozbít okno a věci ukrást. Jeden z posledních případů 

vloupání do vozidla v Kraji Vysočina se stal koncem 

června na parkovišti v lesním porostu u Domanín-

ského rybníka na Bystřicku. Neznámý pachatel zde 

vypáčil dveře u zaparkovaného osobního vozidla 

Seat Toledo a odcizil z něj batoh, který byl uložen na 

podlaze vozu. V batohu se nacházela pouze termos-

ka a umělohmotná dóza na potraviny. Majiteli vznikla 

na odcizených věcech škoda ve výši necelých 500 ko-

run. Zloděj ale způsobil škodu poškozením vozidla 

a to ve výši nejméně 1.500 korun.

Policisté také často pátrají po houbařích, kteří se 

v lese ztratí. Po pohřešované pětasedmdesátileté 

houbařce pátrali policisté také začátkem července 

na Pelhřimovsku. Seniorka se ztratila při sběru hub 

v lesích v okolí obce Mnich. Její pohřešování ozná-

mili policistům rodinní příslušníci ženy. Do pátrání 

po houbařce se zapojily více jak dvě desítky poli-

cistů a téměř tři desítky hasičů. Policisté do pátrací 

akce nasadili i čtyři služební psy. Přibližně po jeden 

a půl hodině pátrání policisté ženu nalezli v lesním 

porostu  asi  dva kilometry od obce Mnich. 

Těmto případům lze předcházet dodržením ně-

kolika zásad:

Houby sbírám pouze na místech, která znám. Po-1. 

kud jsem v neznámém lese, snažím si zapamatovat 

orientační body, podle kterých najdu cestu zpět.

Vždy mám u sebe plně funkční a nabitý mobilní 2. 

telefon. Pokud se ztratím nebo zraním, mohu jím 

přivolat pomoc.

Vždy informuji rodinu, své kamarády nebo známé o 3. 

tom, že jdu na houby a kde je přibližně budu sbírat.

Pokud trpím vážnou nemocí nebo alergií, musím 4. 

mít u sebe potřebné léky.

Při dodržování těchto několika základních pravidel 

budete mít jistotu, že v případě nějaké nepříjemné 

příhody, která vás při houbaření může potkat, se 

vám včas dostane potřebné pomoci.

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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Snad potěší
Stella Májová, původním jménem Stella Weingärt-
nerová (19. července 1923 Havlíčkův Brod–5. listo-
padu 2009 Falbrook, Kalifornie), byla česká herečka, 
operetní a muzikálová zpěvačka. Mezi její nejzná-
mější fi lmové role patří role princezny Zpěvanky 
z fi lmové pohádky Byl jednou jeden král a role tetičky 
z Ameriky z fi lmové komedie Co je doma, to se počí-
tá, pánové... . 

Jméno si změnila na Májová, protože začala 
fi lmovat v máji. Její maminka Anna velmi milovala 
umění a dělala všechno pro to, aby se mu malá 
Stella mohla věnovat. Každý týden od jejích 6 let 
s ní proto jezdila do rytmické školy do Prahy, kde 
absolvovala všechny obory: balet, akrobacii a step. 
Místní snad potěší, že její maminka pocházela prá-
vě od nás z Přibyslavi; zemřela (utonula) v 73 le-
tech v Jugoslávii. 

J. Ledvinka, ml.

Poslední plavba
Patrně každý zná osudy námořníka z Yorku, Ro-
binsona Crusoe. V tomto článku bych chtěl vzpo-
menout jiného námořníka, a to Romana P., který 
zemřel před několika týdny ve věku 41 let. Už je to 
tak, náš ročník poznamenala po 19 letech další kru-
tá rána. Kvůli nemožnosti  konkrétně  se rozloučit 
se zesnulým, mně připadlo vhodné vzpomenout na 
svého spolužáka, kamaráda a několik let dokonce 
našeho souseda, v tomto listě. 

Onehdy na měšťance tělocvik nepatřil mezi mé 
oblíbené předměty. K této neoblibě přispívaly i mó-
resy místního tělocvikáře, kdy po tzv. ořechu člově-
ka pálil drahnou dobu krk a myslím si, že tělocvik 
neměl v oblibě ani Roman. Tak se stalo, že při běhu 
na 60 m jsme vyráželi spolu, poslední. Startovalo 
se po dvou, každý postupně držel bloky běžci před 
sebou. Ale ouha, nám s Romanem ty bloky nikdo 
nedržel. Startovali jsme přece poslední a nikomu, 
snad kvůli únavě z „dlouhého“ běhu, se bloky dr-
žet nechtělo. Dodnes pamatuji slova Romana: „My 
to zvládneme i bez těch bloků“. Samozřejmě jsme 
to zvládli, ale při zapisování výsledků tato okolnost 
zmíněna nebyla. Nespravedlnost,  jakých  člověk 

zažil na místní škole desítky.  Ale zpátky k plavbě. 
První písemně dochovaná zmínka o námořní plavbě 
na našem území pochází již ze 13. stol. Řada našich 
předků sloužila také jako váleční námořníci c. a k. 
rakousko-uherského námořnictva. Československá 
námořní doprava byla po II. s. v. zahájena 3. květ-
na 1952 plavbou lodi Republika na Dálný východ. 
V roce 1990 Československo zaujalo první pozici 
mezi vnitrozemskými státy s vlastní fl otou. V roce 
1995 byl podnik ovládnut majoritním vlastníkem-
skupinou okolo Harvardských fondů a hodnota 
akcií začala klesat; postupně došlo k prodeji všech 
lodí (za nižší cenu než byla zůstatková). V současné 
době naši námořníci nezmizeli ze světových moří, 
slouží ale na lodích cizích rejdařů. Pro zajímavost 
fl ota 44 vlastních lodí přepravila za období 1952-98 
více než 61 milionů tun zboží, přitom ujeli téměř 28 
milionů námořních mil. Jako Přibyslaváci můžeme 
být pyšní, že k tomuto výsledku přispěl i místní ro-
dák. Roman zůstane v srdcích všech jako ten, který 
si splnil svůj sen a stal se námořníkem. AHOJ na své 
poslední plavbě, kde již nebude kapitán, posádka 
ani rozbouřené moře.

J. Ledvinka, ml.

Možné riziko při 
zveřejňování informací 
ve společenských 
rubrikách
V poslední době došlo na území Kraje Vysočina opět 

k několika případům trestné činnosti spáchané na 

seniorech. Jedná se zejména o případy, kdy si pacha-

telé vyberou osamoceně žijícího seniora, kterého pak 

pod různými smyšlenými legendami okradou o jeho 

úspory. 

Policisté věnují těmto případům maximální po-

zornost a po pachatelích intenzivně pátrají. V rámci 

prověřování provádějí také podrobné analýzy a za-

bývají se mimo jiné i tím, jakým způsobem si pacha-

telé seniory vybírají. Jednou z možností pachatele při 

tipování osoby, kterou se následně pokusí okrást nebo 

podvést, je čerpání informací z místních zpravodajů 

obcí a regionálního tisku. Ve společenských rubrikách 

jsou zveřejňována také životní jubilea, výročí a nejrůz-

nější blahopřání. Jsou v nich uváděné osobní údaje, 

na základě kterých je ale možné identifi kovat poměr-

ně snadno přesné bydliště zveřejněných osob. Pro 

případného pachatele tak není těžké si oběť převážně 

z řad seniorů vytipovat a poté přijet do daného místa 

přímo k jejímu domu.

Dovolujeme si tímto požádat vydavatele místních 

zpravodajů obcí a regionálního tisku, aby při zveřejňo-

vání informací o životních jubileích, výročích a nejrůz-

nějších blahopřání zvážili rozsah údajů poskytnutých 

k osobě oslavence. Velkým rizikem je v případě senio-

rů zveřejnění zejména názvu obce, odkud zveřejněná 

osoba pochází, a zvláště pokud bydlí v menší vesnici. 

Našim společným cílem by měla v těchto případech 

být co nejúčinnější prevence, která by riziko okradení 

seniorů snížila na minimum.

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Oddělení mediální komunikace a PR

nprap. Martin Dušek
koordinátor prevence

tel:   974 261 208
mobil: 725 868 475

e-mail: prevence@policievysocina.cz

Centrum pro zdravotně postižené Kraje Vysočina Havlíčkův Brod informuje:
Posláním Centra pro zdravotně postižené Kraje Vysočina v Havlíčkově Brodě je prostřednictvím sociálního poradenství zvyšovat informova-
nost osob se zdravotním postižením, podporovat jejich nezávislost a samostatnost a napomáhat jim ke zvýšení či udržení kvality života. 

CZP nabízí novou službu – zprostředkování pomoci 
osobám poškozeným na zdraví při dopravních ne-
hodách
V rámci spolupráce se společností Votum nabízíme 

novou službu, zprostředkování pomoci osobám po-

škozeným na zdraví při dopravních nehodách. Pokud 

jste byli poškozeni na zdraví při dopravní nehodě jako 

řidič, spolujezdec, cestující, chodec nebo cyklista, po-

kud vám pojišťovna zaplatila málo, nebo odškodnění 

snížila, pokud máte problém dostat se k odškodnění, 

na které máte ze zákona nárok, pokud se vám stala 

nepříjemná nehoda v Česku, nebo v zahraničí, pokud 

potřebujete peníze na léčbu nebo na zmírnění násled-

ků souvisejících se zdravotním poškozením při neho-

dě, obraťte se na nás. Zprostředkujeme vám kontakt 

se společností VOTUM, která vám se vším pomůže. 

První schůzka proběhne u nás v Centru, konzultace 

je bezplatná. Neplatíte nic předem, odměna za práci 

společnosti Votum bude uplatňována jen v případě 

získání odškodnění a to až tehdy, jakmile pojišťovna 

vyplatí odškodnění. Nemusíte platit právníky a nevzni-

kají vám taky žádné jiné náklady. Pokud vás informace 

zaujala, či se týká přímo vás nebo vašich známých, ob-

raťte se na nás, poskytneme vám další informace.

Centrum rozšířilo půjčovnu kompenzačních pomůcek
Rozšířili jsme půjčovnu kompenzačních pomůcek 

o nové pomůcky. Z poskytnuté dotace od Charty 77 

a sponzorského daru jsme pořídili toaletní křesla, in-

validní vozík a procházková chodítka. O tyto pomůcky 

je největší zájem, proto bylo žádoucí je do půjčovny 

pořídit. Dále u nás zapůjčíte sedačku do vany, různé 

druhy chodítek, nástavce na WC, židličky do sprchy, 

skládací hůl a rehabilitační dětský kočárek. Na základě 

sepsané Smlouvy o zapůjčení kompenzační pomůcky 

vám pomůcku zapůjčíme. Cena za zapůjčení pomůcky 

se pohybuje od 3-5 Kč za den podle pořizovací ceny 

pomůcky.

Kontakt: Centrum pro zdravotně postižené Kraje 

Vysočina – Havlíčkův Brod, vedoucí CZP: Mgr. Alena 

Škarková, Dobrovského 2915, Havlíčkův Brod, tel.: 

569 427 614, e-mail: czphbrod@volny.cz

Návštěvní hodiny:Po,St: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00, 

Út, Čt: 8:00 – 12:00, 13:00 – 14:30, Pá: 8:00 – 11:30, 

úterý a pátek dopoledne – terén, objednaní klienti

Alena Škarková



Str. 13SRPEN 2012 Ostatní

Naše země se po dvaceti třech letech od sametové 
revoluce ocitla na křižovatce. Ekonomika, na rozdíl od 
všech okolních zemí, neběží. Nespokojenost občanů 
narůstá. Politická situace je katastrofální. Pravice se 
zdiskreditovala a levice nemá charismatickou osob-
nost. Ti, kteří naši zemi do tohoto stavu přivedli, se 
škodolibě smějí a trefují se do Rusnokovy vlády. Zvláš-
tě v tom vyniká pan Kalousek. On, který svými škrty 
bez jakéhokoliv dalšího programu udusil ekonomiku. 
On, který připravil penzijní reformu tak, že po milio-
nech investovaných do reklamní masáže mladých lidí, 
se do druhého penzijního pilíře přihlásila desetina 
z plánovaného počtu. On, který neuměl jako ministr 
fi nancí zajistit dostatečnou kontrolu čerpání evrop-
ských fondů, kvůli čemuž jsme přišli o desítky mili-
ard korun. On a další jeho souputníci se dovolávají 
demokracie a srovnávají prezidentovo řešení vládní 
a parlamentní krize s nástupem Adolfa Hitlera nebo 

Inkontinence… 
Slovník cizích slov defi nuje inkontinenci jako ne-

schopnost udržet moč nebo stolici. 

Pozastavme se u močové inkontinence, která je 

běžným onemocněním seniorů. 

Postižení inkontinencí se často za svůj problém 

stydí, přestanou přijímat větší množství tekutin, 

což vede k následné dehydrataci. Někteří lidé se 

začnou vyhýbat svému okolí, začnou se více hlídat 

a mnohdy si přestanou pro tuto skutečnost vážit 

sami sebe.

Musíme mít na paměti, že inkontinencí trpí lidé 

ve všech věkových kategoriích. Avšak právě se-

nioři často o svém onemocnění odmítají hovořit 

a své onemocnění neléčí. Ve stáří močový měchýř 

ztrácí svou schopnost regulovat stahy a uvolnění 

močového měchýře. Tak dochází k úniku moči. Po-

stižený není schopný ovládat naléhání na močení, 

nemůže udržet moč do okamžiku, kdy se dostane 

na to aletu. Největší potíže způsobuje inkontinence 

seniorům v noci. 

Podle průzkumů inkontinencí trpí zhruba každá 

druhá žena (o mužích přesné statistiky neznáme). 

Inkontinence je nemoc jako každá jiná. Proto není 

jediný důvod ke studu, za rýmu nebo kašel se také 

drtivá většina lidí nestydí.

Příčiny inkontinence mohou být různé – infekce 

močových cest, těžký průběh porodu, těžká fyzická 

práce atd. Rozlišujeme hned několik druhů inkon-

tinence moči.

Toto téma je ovšem ve společnosti natolik tabui-

zované, že se často mnozí tváří, že je vše naprosto 

v pořádku. Když poté začne únik moči jednotlivce 

obtěžovat přespříliš (například zápach v letních mě-

sících), často se uchyluje k prvnímu kroku. Navštíví 

prodejnu se zdravotnickými pomůckami a pořídí si 

speciální vložky určené pro inkontinenci.

Někdy ovšem je stydlivost silná natolik, že takto 

postižený člověk se k návštěvě prodejny se zdra-

votnickými pomůckami neodhodlá. Pouze navštíví 

drogerii, kde si koupí běžné menstruační vložky 

a myslí si, že má vyhráno.

To je ovšem obrovský omyl. Běžné menstruační 

vložky byly vyvinuty pro menstruaci a nikoliv pro 

unikající moč. Často se tak stane, že samotný člověk 

i jeho okolí pociťuje nepříjemný zápach.

Mezi lidmi, kteří se již odváží o inkontinenci mlu-

vit, koluje jeden nepravdivý mýtus, že inkontinence 

je součástí stáří a nedá se léčit.

Opravdu není se za co stydět. Jediné, za co by-

chom se měli stydět, je nechat inkontinenci se pěk-

ně rozvíjet – při prvních příznacích je třeba vyhledat 

lékaře, který pomůže vzniklou situaci vyřešit.

Bc. Karel Březina 

vedoucí PS Přibyslav

Gottwalda. Takové přirovnání považuji za zcela ne-
přípustné a za hranou nejenom politické, ale i lidské 
slušnosti. Dovolávají se demokracie, která je ovšem 
v jejich podání jenom prázdnou slupkou sloužící mafi -
ánům, kteří ovládli české politiky. Tento vývoj bylo tře-
ba, než voliči rozdají znovu karty, zastavit. Prezident 
Miloš Zeman, o němž je všeobecně známo, že si na 
majetku nezakládá, za tohoto stavu jiný krok udělat 
nemohl a jmenoval proto Rusnokovu vládu odborní-
ků. Zvláště pak, když vítěz posledních parlamentních 
voleb, předseda ČSSD Sobotka, o pověření sestavit 
vládu neměl zájem. S Jiřím Rusnokem může přijít úpl-
ně jiný styl politiky – věcnost, odbornost, umírněnost, 
absence urážek. Jsem si jist, že bude mít úspěch a přeji 
si, aby jeho vláda dostala důvěru poslanecké sněmov-
ny. Pevně věřím také tomu, že obstojí před samotnými 
občany této země.

Jan Veleba, nezávislý senátor

Jan Veleba: Chtějí demokracii pouze jako prázdnou 
slupku sloužící mafi ánům

PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2013 
– KOLEČKOVÉ BRUSLE
V neděli 21. července jsme absolvovali sedmou disciplinu dvanáctiboje – závod na kolečkových bruslích 
v délce cca 3 km na přibyslavské cyklostezce. Ačkoliv je cyklostezka oblíbeným místem inlajnistů, na start 
závodu jich dorazilo ještě méně než v loňském roce – pouze 14. Příští disciplinou dvanáctiboje bude 
9. a  11. srpna 2013 200 m plavání v přibyslavském bazénu. Start je v pátek 9. 8. v 19:00 hod a v neděli 
11. 8. v 9:00 hod. Ing. Josef Moštěk

PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2013 – KOLEČKOVÉ BRUSLE
VÝSLEDKOVÁ LISTINA– MUŽI

Příjmení Jméno Čas Body Pořadí
Petržilka Miloš 06:15.0 100,00 1

Vábek st. Jaroslav 06:45.0 92,59 2

Šubrt Petr 06:55.0 90,36 3

Loužecký ml. Petr 06:58.0 89,71 4

Šrámek Roman 06:59.0 89,50 5

Dubský Miroslav 07:10.0 87,21 6

Kasal Matěj 07:13.0 86,61 7

Kasal Roman 07:37.0 82,06 8

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - ŽENY
Příjmení Jméno Čas Body Pořadí
Moravcová Gabriela 07:22.0 100,00 1

Stehlíková Růžena 07:30.0 98,22 2

Habichová Žaneta 07:54.0 93,25 3

Petržilková Lenka 08:15.0 89,29 4

Šubrtová Eliška 08:56.0 82,46 5

Loužecká Kristýna 10:11.0 72,34 6

VÝSLEDKOVÁ LISTINA – DVOJICE
Příjmení body pořadí
Loužeckovi 162,05 1
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PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2013 – CELKOVÉ VÝSLEDKY PO SEDMI DISCIPLINÁCH
MUŽI Kuželky Míčový víceboj Silový trojboj Přespolní běh Běh do vrchu Cyklistika Kolečkové brusle Celkově
Příjmení Jméno body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí
Vábek st. Jaroslav 100,00 1 81,25 7-8 37,58 9 80,09 7 73,61 10 93,18 8 92,59 2 558,30 1

Kasal Matěj 64,04 15 93,75 2-5 84,33 6 91,75 2 0,00 0 87,02 10 86,61 7 507,50 2

Loužecký ml. Petr 65,17 13 93,75 2-5 0,00 0 79,15 8 85,48 4 90,13 9 89,71 4 503,39 3

Kasal Roman 77,53 6 93,75 2-5 0,00 0 74,47 11 81,54 6 85,07 11 82,06 8 494,42 4

Plachta Marek 69,66 12 93,75 2-5 89,87 5 64,95 12 77,94 8 93,18 7 0,00 0 489,35 5

Šubrt Petr 77,53 5 0,00 0 0,00 0 88,03 3 84,13 5 99,81 4 90,36 3 439,86 6

Háněl Tomáš 58,43 19 87,50 6 0,00 0 60,76 13 77,94 7 67,89 15 0,00 0 352,52 7

Kubát Jiří 71,91 10 100,00 1 74,54 7 76,37 10 0,00 0 0 0 0,00 0 322,82 8

Moštěk Josef 76,40 7 68,75 9-12 100,00 1 0,00 0 58,89 12 0 0 0,00 0 304,04 9

Moravec Vojtěch 0,00 0 0,00 0 0,00 0 77,45 9 94,64 2 94,94 6 0,00 0 267,03 10

Kvarda František 64,04 14 50,00 17 65,68 8 0,00 0 0,00 0 79,34 13 0,00 0 259,06 11

Kasal Jakub 0,00 0 81,25 7-8 0,00 0 83,90 5 92,98 3 0,00 0 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 0,00 0 253,81 13

Loužecký Richard 26,97 22 62,50 13-15 0,00 0 56,80 15 38,41 13 0,00 0 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 0,00 0 179,16 15

Šrámek Roman 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 83,66 12 89,50 5 173,16 16

Vykoukal Ladislav 94,34 2 62,50 13-15 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 156,84 17

Dubský Miroslav 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 77,94 9 78,35 14 0,00 0 156,29 18

Loužecký st. Petr 86,52 4 68,75 9-12 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 155,27 19

Dolák Vladimír 71,91 9 68,75 9-12 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 140,66 20

Matějka Zdeněk 60,67 16 68,75 9-12 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 129,42 21

Matějka Luboš 48,31 20 56,25 16 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 104,56 22

Lehrl Tomáš 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 0 0 0,00 0 100,00 23

Řezníček Roman 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 0,00 0 0 0 0,00 0 100,00 24

Nejedlý Zdeněk 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 0,00 0 100,00 25

Petržilka Miloš 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 100,00 26

Tomek Jaromír 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 99,94 2 0,00 0 99,94 27

Ševčík Luděk 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 99,85 3 0,00 0 99,85 28

Juhás Tomáš 0,00 0 0,00 0 94,59 2 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 94,59 29

Zídek František 92,13 3 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 92,13 30

Bukovský Jan 0,00 0 0,00 0 91,16 3 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 91,16 31

Mikulinec Michal 0,00 0 0,00 0 90,57 4 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 90,57 32

Prchal Petr 0,00 0 0,00 0 0,00 0 86,26 4 0,00 0 0 0 0,00 0 86,26 33

Moštěk Jan 73,03 8 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 73,03 34

Zach Vladimír 69,66 11 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 69,66 35

Sedlák Tomáš 59,55 18 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 59,55 36

Zelníček Luboš 0,00 0 0,00 0 0,00 0 57,45 14 0,00 0 0,00 0 0,00 0 57,45 37

Henzl Pavel 48,31 21 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 48,31 38

ŽENY Kuželky Míčový víceboj Silový trojboj Přespolní běh Běh do vrchu Cyklistika Kolečkové brusle Celkově
Příjmení Jméno body pořadí 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 98,22 2 585,32 1

Habichová Žaneta 85,90 5 81,25 3-4 58,22 4 84,77 3 89,29 2 83,00 5 93,25 3 575,68 2

Loužecká Kristýna 94,87 3 75,00 5-6 0,00 0 90,11 2 88,24 3 77,02 6 72,34 6 497,58 3

Šubrtová Eliška 100,00 1 93,75 2 0,00 0 0,00 0 83,33 4 71,38 8 82,46 5 430,92 4

Sedláková Lenka 57,69 11 81,25 3-4 64,77 3 75,09 6 65,79 6 73,00 7 0,00 0 417,59 5

Šubrtová Lucie 64,10 10 75,00 5-6 0,00 0 81,07 4 70,75 5 85,88 3 0,00 0 376,80 6

Moravcová Gabriela 0,00 0 0,00 0 77,65 2 78,51 5 0,00 0 85,72 4 100,00 1 341,88 7

Mošťková Miroslava 80,77 6 43,75 8-9 0,00 0 0,00 0 39,47 7 0,00 0 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 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 0,00 0 100,00 10

Lazárková Veronika 98,72 2 0,00 0 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 0,00 0 92,31 12

Petržilková Lenka 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 89,29 4 89,29 13

Seemannová Jitka 42,31 12 43,75 8-9 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 86,06 14

Tresová Alena 80,77 7 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 80,77 15

Filová Lucie 66,67 9 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 66,67 16

Dvojice Kuželky Míčový 
víceboj

Silový 
trojboj

Přesp. 
Běh

Běh do 
vrchu

Cyklistika Brusle Body 
celkem

Pořadí

Loužeckovi 160,04 168,75 0,0 169,26 173,72 167,15 162,05 1000,97 1

Šubrtovi 0,00 0,00 0,0 169,10 154,88 185,69 0,00 509,67 2

Mošťkovi 157,17 112,50 0,0 0,00 98,36 0,00 0,00 368,03 3

Vykoukal, 
Loužecká V.

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

Zach, Lazárková 168,38 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 168,38 5

Kvardovi 156,39 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 156,39 6
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Přibyslavský dvanáctiboj 
– JUNIOR
6. disciplina – 14. 7. 2013
Na přibyslavském letišti proběhl DUATLON, kterého 
se zúčastnilo  22 závodníků. Byl to nejnáročnější 
závod ze všech 12 disciplin. Závod se skládal ze 
2 částí – pro nejmladší děti měřila trať 100 m běh 
a 250 m cyklistika (na nově vybudovaném asfaltovém 
povrchu okolo hangáru). Pro ostatní kategorie jsme 
vyměřili trať 300 m běh, 1.500 m cyklistika a 300 
m běh do cíle. Děkujeme místnímu aeroklubu za 
poskytnutí zázemí a za příjemnou spolupráci.

Výsledky:
KATEGORIE: nejmladší děti 

Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas
1. Svobodová Monika 2007 01:16 min
2. Šťastníková Agáta 2007 01:21 min
3. Svoboda Petr 2009 01:29 min
4. Havlíčková Denisa 2009 01:31 min
5. Teml David 2009 01:37 min
6. Svoboda Lukáš 2008 01:46 min
7. Loužecká Amálie 2008 01:49 min
8. Svobodová Bára 2010 01:57 min

KATEGORIE: DÍVKY – mladší

Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas
1. Čeloudová Pavla 2002 07:48 min

2. Fikarová Anna 2002 08:51 min

3. Loužecká Terezie 2003 09:13 min

4. Loužecká Viktorie 2003 10:38 min

KATEGORIE: DÍVKY – starší

Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas
1. Körberová Aneta 2001 07:17 min

2. Čeloudová Nela 2000 07:30 min

3. Šťastníková Štěpánka 2000 08:15 min

4. Havlíčková Marta 2001 08:24 min

KATEGORIE: CHLAPCI – mladší

Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas
1. Loužecký Filip 2003 08:46 min

2. Körber Pavel 2005 09:12 min

3. Havlíček Marek 2004 09:55 min

4. Háněl Tomáš 2006 11:02 min

5. Flekal Jakub 2006 12:22 min

KATEGORIE: CHLAPCI – starší

Poř. Příjmení Jméno Ročník Čas
1. Loužecký Richard 2001 08:07 min

Děkujeme za účast a výbornou atmosféru, kterou 
dětem vytvořili rodiče. Těšíme se na vás při další 
disciplině, kterou bude PLAVÁNÍ na přibyslavském 
koupališti v pátek dne 9. srpna 2013. 

Kristýna a Petr Loužeckých

CYKLISTÉ 
DO PŘIBYSLAVI
V rámci konání 17. ročníku mezinárodního 

cyklistického etapového závodu mužů VYSOČINA 

2013 zavítají 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 a 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. Podrobnější informace o této akci najdete 

na www.vysocinatour.sweb.cz. Zveme všechny 

příznivce cyklistiky. 

Milan Plocek, ředitel závodu
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TJ SOKOL PŘIBYSLAV – NOHEJBAL  
Výsledky Okresního přeboru Havlíčkobrodska v nohejbalu:

   7. 6.       Havl. Brod – Přibyslav      4 : 2

15. 6.     Přibyslav – Ždírec n. D.  5 : 1

16. 6.     Přibyslav – Jilem              4 : 2

21. 6.     Lučice – Přibyslav           5 : 1

Nastoupili: Vykoukal, Juhás, Petřík, Höfer, Loužecký, Šustáček 

Konečné pořadí okresního přeboru:

1. Lučice            15 bodů

2. Chotěboř         14 bodů 

3. Olešnice         10 bodů 

4. Přibyslav          8 bodů  
5. Ždírec n. D.        8 bodů  

6. Jilem                 7 bodů  

7. Havl. Brod         6 bodů  

8. Vilémov             4 body 

9. Jiříkov                       0 bodů 

Za oddíl nohejbalu Jiří Šustáček

SZMP informuje
Sportovní hala                                                                                                                                                   
Ve sportovní hale, ihned po ukončení školního roku, 
proběhla rekonstrukce palubovky, při které došlo 
k částečné výměně poškozených parket, k obnovení 
lajnování a log, k přebroušení a nalakování celé plo-
chy. V srpnu zde proběhne víkendový fl orbalový tur-
naj a soustředění basketbalové mládeže z Havlíčkova 
Brodu. Blíží se opět nová sezóna a tak je třeba, aby se 
zájemci o pronájem již hlásili, protože se postupně vy-
tváří rozvrh k využívání sportovní haly, včetně malého 
sálu.

Sportovní areál                                                                                                                                                    
Sportovní areál je možno stále využívat po dohodě 
se zaměstnanci SZMP, včetně vstupu na atletickou 
dráhu. Ve sportovním areálu došlo k úpravě poško-
zeného plotu, k opravě ochranných sítí a k navýšení 
ochranných sítí za brankami z důvodu překopávání 
míčů na sousední pozemky. Dále se dokončuje polo-
žení dlažby okolo laviček. 

Cyklostezka
Stále přetrvává nešvar v znečišťování cyklostezky 
a blízkého okolí odpadky, PET lahvemi a exkrementy 
psů. (Dle provozního řádu mají psi – i na vodítku, 
vstup zakázán!) Cyklostezka se již několikrát v letoš-
ním roce musela čistit od nánosu bahna po vydatněj-
ších deštích.

Koupaliště
Dne 16. června byla zahájena sedmá sezona míst-
ního koupaliště. I když bylo hodně deštivých dnů, 
tak se teplota vody většinou pohybovala mezi 21 až 
23 stupni i více. Celková návštěvnost oproti loňskému 
roku je o něco nižší, v porovnání s ostatními stejnými 
obdobími je v průměru. Na den 8. srpna (v případě 
nepříznivého počasí 15. 8.) chystáme ve spolupráci 
s KZMP v areálu koupaliště odpoledne plné her, jak 
na souši, tak i ve vodě.

Dětská hřiště
Na dětském hřišti v Ronovské ulici byla vyměněna po-
škozená lana s kruhy za nové. Na dětském hřišti u haly 
byl v období přibyslavské pouti vandalsky přeříznutý 
nedávno zavěšený nový provazový žebřík. Došlo 
i k výměně hranolů na houpací řetízkové lávce.

Zdeněk Matějka SZM Přibyslav

NEST&STAVO Cup 
2013
V sobotu 22. června se v malebné vesničce Ždí-

rec nedaleko Jihlavy uskutečnil 1. ročník fotba-

lového turnaje kategorie U11 (starší přípravka) 

NEST&STAVO Cup 2013. 

Turnaj se konal pod záštitou obcí Dobronín 

a Ždírec. Turnaje se zúčastnilo 8 mužstev z kraje 

Vysočina, vítězem se po velké fi nálové bitvě stal tým 

SK Přibyslav, který porazil své soupeře z Bedřicho-

va 1:0. Tým z Přibyslavi prošel turnajem bez ztráty 

bodu a zaslouženě zvítězil.

Turnaj se konal v příjemné a přátelské atmosfé-

ře, kterou nezkalil ani neúspěch domácího bouřlivě 

povzbuzovaného týmu TJ Jiskra Dobronín – TJ Ždí-

rec. Domácí skončili až čtvrtí, když v souboji o třetí 

místo prohráli s Měřínem jasně 0:4. Nejlepším 

střelcem turnaje se stal Filip Bačkovský s 6 góly, nej-

lepším brankářem David Vrzal a nejlepším hráčem 

Václav Augustin.

Organizátoři zajistili vše potřebné včetně jídla, 

pití, hodnotných cen a krásného počasí. Turnaj 

startoval prvním zápasem v 8:30 a končil fi nálovým 

duelem kolem 17 hodin. Následovalo vyhlášení 

vítězů, kterého se zúčastnili starosta Dobronína, 

místostarosta Ždírce a fotbalista prvoligového 

klubu Vysočina Jihlava Jan Kosak (1992), který re-

prezentoval ČR v mládežnických kategoriích a je 

dobronínským rodákem. Jan Kosak předával me-

daile, poháry i ceny od Eurosportu a dalších spon-

zorů, rozdával podpisy a s mladými fotbalovými 

naděj emi se mnohokrát vyfotografoval.

Hlavním sponzorem turnaje byla společnost 

NEST&STAVO, jejíž jméno akce nesla. Mezi vý-

znamné hosty patřil generální ředitel Ondrášovka 

a. s. Libor Duda (společnost Ondrášovka a. s. byla 

jedním ze sponzorů turnaje a mladým fotbalistům 

zabezpečila pití).

Po skončení turnaje se ve večerních hodinách 

uskutečnila zábava, jejíž výtěžek bude použit na 

rozvoj mládežnického fotbalu v obcích Dobronín 

a Ždírec.

Organizátoři děkují všem sponzorům a partnerům 

turnaje i všem, kteří s jeho organizací pomáhali.

Partneři akce: Eurosport, Jihlavské listy, Obec 

Dobronín, Obec Ždírec

Sponzoři akce: NEST&STAVO, Ondrášovka, 

Mejstřík s.r.o., Farma Duben, Mixit, Biona, Pivovar 

Pernštejn, Ipos, Vrtal, Truhlářství Záškoda, Batepo.

Jakub Görner

na městském koupališti 
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Další horká zpráva 
sportovní redaktorky 
dr. Zorky Horké
V sobotu    24. 8. 2013 se na Velkém Dářku    sjedou 

aktivní i amatérské posádky z celé naší republiky 

i ze Slovenska. Už v dopoledních hodinách začne 

7. ročník závodů Dračích lodí.    Na startu nebude 

chybět ani naše Přibyslavská galerka, která pojede 

mezi zkušenou konkurencí pokoušet štěstí a bude 

se snažit zopakovat svůj úspěch z rybníku Řeka. 

Přijeďte naši posádku podpořit, fandit 

a vyhecovat kluky i holky k medailovému výkonu. 

Opravdu se bude na co dívat. Nudit se nebudou 

dospěláci ani děti. K vidění budou nejen dračí lodě, 

ale i vrtulníky, „paragáni“, lukostřelci, ohňová show 

a spousty dalších zajímavostí. A krom toho všeho 

– nezapomeňte si vzít plavky. Na Dářku je báječná 

koupačka.

Radka Stehnová
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PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/

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

Prodej 2. 8. 2013
Kuřice černé, červené stáří: 12–18týd.   cena: 120–180,-Kč
Kuřice kropenaté, bílé /nesou bílá vejce/  12–18týd.        120–180,-Kč   
Chovní kohoutci  12–18týd.         120–180,-Kč   

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

tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, po-pá 8-15h! gallusextra@centrum.cz
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FÉROVÉ PŮJČKYFÉROVÉ PŮJČKY 
☞  živnostníci, zaměstnanci, 

důchodci a MD
☞  možnost odkladu splátek
Telefon: 777 229 889Telefon: 777 229 889  
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 ROMAN
 
PODRÁZSKÝ
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5. 9.–20. 10. 2013 

5. 9. 2013
v 16.00 hod.

Starý špitál 

Slavnostní zahájení: 

•  Starý špitál 

•  Kurfürstův dům

•  Kulturní dům

 ROMAN
ROMAN

PODRÁZSKÝ
OBRAZY 

PLASTIKY 

SOCHY

w w w . p r i b y s l a v . c z
město Přibyslav
w

w w w . k z m p r i b y s l a v . c z

9 –20. 10. 2013
Výstava bude otevřena: 

(*1943 – 2001)

fotografie: Vladimír Kunc
design: judacreative.cz 

partner projektu:

ACO Stavební prvky
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PODĚKOVÁNÍ

Chtěla bych poděkovat panu Pavlu Siberovi za provedené práce s těžkou technikou 

na nově budovaném volejbalovém hřišti.

A velký dík patří také Ondřeji Pojmanovi, Pavlu Pojmanovi, Peterovi Maté, 

Ivo Fikarovi, Tomáši a Martinovi Průžovým, Jiřímu Dundáčkovi a Petru Kouckému 

za namáhavou práci při dodělávání zmiňovaného hřiště.

Za osadní výbor Poříčí Zdeňka Koucká

PODĚKOVÁNÍ

Chtěli bychom poděkovat panu Ondřeji Pojmanovi za rozšíření dětského hřiště 

o houpačky a prolézačky.

Poděkování patří také frimě SC Metal Přibyslav za nerezové komponenty k pro-

lézačkám.
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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 zavřeno
(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

CENÍK INZERCE 
V PŘIBYSLAVSKÉM 
OBČASNÍKU
najdete na www.pribyslav/
legislativa/ceniky 
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srpen 2013
KZM Přibyslav
I N F O R M U J E

od   1. května 2013 Burza knih – nákup až se 100 % slevou Kurfürstův dům KZM Přibyslav- 
od 1. srpna 2013 Pravidelný provoz městského koupaliště sportovní areál SZM Přibyslav- 
od 1. srpna 2013 Uzavírka silnice na Polnou-oprava mostu Polenská ulice Mě Ú Přibyslav- 
od  1. srpna 2013 Přibyslavská gotická věž uzavřena – oprava věž Mě Ú Přibyslav, KZMP- 
od  1. srpna 2013 Burza knih – nákup až se 100 % slevou Kurfürstův dům KZM Přibyslav- 
od  1. srpna 2013 Rozmisťování kontejnerů na bioodpad dle rozpisu Mě Ú- 
od  1. srpna 2013 Výstava akademik S. Bechyně Kurfürstův dům KZM Přibyslav - 
od  1. srpna 2013 Každou sobotu knihovna uzavřena Kurfürstův dům KZM Přibyslav- 
od  1. srpna 2013 ICMM otevřeno po celý týden Kurfürstův dům KZM Přibyslav- 
  3. srpna 2013 ve 20.00 h. Modlíkovské hudební léto –  Rocková zábava  areál Modlíkov obec Modlíkov- 
  4. srpna 2013 v 9.30 h. Vysočina 2013 – mezinárodní závod Bechyňovo náměstí fi . Plocek;TJ Slova Žďár nad S. - 
  6. srpna 2013 v 19.00 h. Kondiční plavání pro členy Městské koupaliště SPCCH ČR ZO, SZM Přibyslav- 
  8. srpna 2013 v 15.00 h. Odpoledne plné her Městské koupaliště SZMP, KZMP- 
  9. srpna 2013 v 18.30 h. Dvanáctiboj Junior – plavání Městské koupaliště SZM Přibyslav- 
  9. srpna 2013 v 19.00 h. Dvanáctiboj – plavání Městské koupaliště SZM Přibyslav- 
  10. srpna 2013 v 17.00 h. Modlíkovské hudební léto –  SKLENAŘINKA  areál Modlíkov obec Modlíkov- 
  11. srpna 2013 v 9.00 h. Dvanáctiboj – plavání Městské koupaliště SZM Přibyslav- 
  13. srpna 2013 v 19.00 h. Kondiční plavání pro členy Městské koupaliště SPCCH ČR ZO, SZM Přibyslav- 
  17. srpna 2013 Kurz – Zdravotník zotavovacích akcí  ČČK Přibyslav, spolupracovníci- 
  17. srpna 2013 Motodění Dolní Jablonná kamarádi- 
  20. srpna 2013 v 19.00 h. Kondiční plavání pro členy Městské koupaliště SPCCH ČR ZO, SZM Přibyslav- 
  24. srpna 2013 Dračí lodě na Dářku- 
  27. srpna 2013 v 19.00 h. Kondiční plavání pro členy Městské koupaliště SPCCH ČR ZO, SZM Přibyslav- 

- 

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS V ZÁŘÍ:
PŘIBYSLAVSKÉ SLAVNOSTI – MLÉKÁRENSKÝ DEN
VÝSTAVA ak. sochaře ROMANA PODRÁZSKÉHO
DALŠÍ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE V RÁMCI SLAVNOSTÍ

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


